
Slip for tidskrævende planlægning  
og registrering med EG PlanTid
EG PlanTid gør det let for dig at løse en række af arbejdsdagens tunge 
og tidskrævende planlægnings og administrative opgaver. 

Nu kan du nemlig lade dine medarbejdere selv registrere dagens arbejde på en iPad.  Regi-

streringens omfang defineres på forhånd, og medarbejderen ser let, hvor mange timer der 

skal registreres på den enkelte dag. Det sikrer, at alle dagens arbejdstimer bliver registreret.

EG PlanTid gør det også let at planlægge ferie og arbejdstid for dine medarbejdere. Det 

er også nemt for medarbejderen selv at følge med i sin aktuelle flex- og feriesaldo via 

saldooversigten på iPad’en.

Fleksibel og individuel tilpasning
I EG PlanTid definerer du selv lokationer, elementgrupper, arealtyper og funktioner i 

systemopsætningen. På den måde har du tæt føling og kontrol med registreringens 

detaljeringsgrad. Ligeledes styrer du medarbejdernes adgang via systemets opsætning, så 

hver enkelt kun har adgang til relevante data. 

Vi har naturligvis sørget for at systemet understøtter Plejeplansmodellen, der er indeholdt i 

Skov & Landskabs kvalitetsbeskrivelser for kirkegårde.  De omfatter bl.a. én fælles standard 

for tidsregistrering.
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Fordele – EG PlanTid:

• Bygger på Skov & Landskab’s kvalitets-
beskrivelser for kirkegårde

• Tilpasses let til den ønskede  
detaljeringsgrad

• Fælles model på tværs af kirkegårde

• Mange rapporteringsmuligheder

• Pris gør også løsningen attraktiv for 
små kirkegårde.



Overskuelige resultater af registreringen
Data indsamlet i EG PlanTid kan vises i overskuelige oversigter på iPad’en, men kan også ses via 

Kirkegårdsystemet. Endelig kan alle registreringer overføres til Excel via vores Webdata-plugin. 

Dermed er det let for dig at analysere data via standardværktøjer i regneark. Samtidig kan du 

udarbejde rapporter som er underbygget af mange forskellige former for diagrammer. 

Høre mere om EG PlanTid
30 års brancheerfaring har givet os en dyb indsigt i vores kunders behov. Vores branchespecifikke 

løsninger tilpasses løbende til de muligheder og behov der opstår.

Kontakt os for at høre hvordan du kommer i gang. 

Prisen gør at løsningen også er attraktiv for små kirkegårde. 
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Kontakt EG Brandsoft på 

tlf. 9928 3565 eller salg@brandsoft.dk.  

Læs mere på www.eg.dk/kirke 


