Få styr på fravær

“

Få styr på fravær
fra mobil og tablets

Det summer på gangene og afdelingens medarbejdere er i
færd med at møde ind til endnu en arbejdsdag. Som leder af
afdelingen er du allerede i gang med dine forberedelser for at
dagen skal blive så gnidningsfri som muligt for alle.

Heldigvis behøver det ikke være således. Du behøver ikke mere
at gemme de “gule lapper” eller huske hvilke ændringer, der skal
ind i vagtplanen. Ændringer kan klares direkte i TeamPlan - på
tablets eller mobiltelefonen, som du har i lommen.

Du færdes også på gangen, da en fraværsmelding pludselig
indløber. Du skal nu tage stilling til om du kan klare dig uden
vedkommende eller om der skal indkaldes en erstatning - og i
givetfald hvem?

I TeamPlan har du overblik over det personalemæssige og du
kan tilgå VagtPlan, så du nemt kan finde en person til at overtage
den ledige vagt og være sikker på alt nødvendigt er rapporteret
til løn mm.

Ofte kræver det, at du må tilbage på kontoret, starte computeren,
logge på systemerne mm. for at få hjælp til at finde en egnet
erstatning, som ikke bryder nogle arbejdstidsregler.

TeamPlan giver afdelingslederen komplet
overblik over
vagtplanen på en let tilgængelig måde. Hvis man har
rådighedsvagt udenfor normal arbejdstid eller skal tage
beslutning om vikardækning, når man ikke er på arbejdspladsen,
så er TeamPlan også den hurtige og fleksible løsning.

Det kan også være, at du skriver en “gul lap” og tager dig at
sagen senere. Det er tidskrævende og forstyrrende for det du
var i gang med.

TeamPlan skaber øget
produktivitet for planlægger
TeamPlan er en app eller webapplikation til afdelingsledere, som
håndterer de daglige driftsopgaver omkring vagtplanlægning i
PDC Vagtplan. Det betyder, at lederen kan have det fulde overblik
over personalet. Løbende ændringer af vagter kan håndteres
uden brug af computer med adgang til PDC VagtPlan eller ’gule
lapper’. Alle ændringer bliver automatisk synkroniseret med
vagtplanprogrammet.

underafdelinger eller for en enkelt afdeling. Det afhænger kun
af de rettigheder, som er defineret i PDC VagtPlan.
TeamPlan indeholder alle de oplysninger, man har brug for,
når man skal finde en afløser her og nu. Det er blandt andet
personoplysninger fx. telefonnummer eller planoplysninger om
evt. brud på arbejdstidsregler. Så intet er længere væk end din
smartphone og den er lige ved hånden.

TeamPlan er delt op i 3 dele, “plan”, “udestående” og “ændringer”,
som gør det nemt og overskueligt at bruge for vagtplanpersonale.
Det er muligt at bruge TeamPlan i en stor afdeling med flere

Fordele
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Altid lige ved hånden
Nem at tilgå
Hurtigt overblik
Let håndtering af fravær
Find erstatning ved fravær

Udfør dine lederopgaver
i hverdagen - fra din
smartphone

TeamPlan giver overblik

Afdelingslederen har det komplette og aktuelle overblik over
dagens og de nært forestående dages vagtplan. Vagterne kan
være spredt over flere lokationer eller afdelinger. Overblikket og
faciliteterne i TeamPlan gør det nemt at vurdere om der er brug
for mere personale, når der rapporteres fravær.

Nem håndtering af fravær

Når en medarbejder melder sig fraværende, er det straks muligt
at registrere i TeamPlan og derefter beslutte hvad der skal ske
med de kommende vagter. Det betyder, at man straks tager sig
af fraværet og opdaterer VagtPlan, så andre planlæggere kan
se at både sygdom og afløsning er håndteret. Det er hurtigt at
udbyde vagten via en vagtbørs til en gruppe af kolleger, tildele
den til en specifik afløser eller blot notere, at der ikke er behov
for en afløser til den bestemte vagt.

Udbyd vagter til kollegaer

TeamPlan giver mulighed for at udbyde en vagt på ’vagtbørs’. Det
er relevant, hvis vagten ligger i nær fremtid og man kan vente på
at en af de udvalgte medarbejdere tager vagten.

Nemt at tilgå uden brug af computer

I en almindelig hverdag har afdelingsledere og planlæggere
andre opgaver end blot vagtplanlægning. Derfor sidder de ikke
permanent og arbejder i VagtPlan, men der er løbende behov for
at tage stilling til fravær, som bliver meldt ind.
TeamPlan gør det let at håndtere fraværsmeldinger, som kun
vedrører de nærmeste dage. Det kan gøres overalt med enten

WIFI eller mobiltelefonens 3/4G forbindelse, uden at man
skal tilbage til en computer. Dette gør vagtplanlæggernes
arbejdsprocesser mere fleksible, samtidig med at det fulde
overblik fastholdes. Langvarigt fravær håndteres i PDC VagtPlan.

Automatisk håndtering administration

Alle ændringer i planerne påvirker de involverede personers
timeregnskab, løn, mm. så det er vigtigt, at alle de nødvendige
administrative justeringer gennemføres korrekt.
Det sker automatisk i TeamPlan, som er fuldt integreret med
VagtPlan. Så snart en ændring er udført i TeamPlan, påvirker det
alle aspekter af vagtplanlægningen: opgørelser, afregninger,
overenskomsttjek og meget mere.
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