Fyld hullerne i vagtplanen
på få minutter
– via app med notifikationer
eller webmodul
Som vagtplanlægger kan du bruge både halve og hele timer på
at få besat vagtplanen. Det er spild af tid.
Med EG Altiplan Vikar kan du nemt udbyde ledige vagter via app med
notifikationer eller webmodul til jeres faste afløsere eller vikarkorps. Så kan
afløserne selv byde ind på de ledige vagter, som de gerne vil have.
Med EG Altiplan Vikar undgår du også let den traditionelle feriestress ved at
udbyde et større antal vagter frem i tiden, og lade afløserne selv vælge fra
listen, så ferieplanen ligger klar i god tid.
Du styrer selv fra sag til sag, om du vil udbyde vagter bredt eller til en smallere
målgruppe med særlige kompetencer.
På den måde sparer du tid og får hurtigt lukket huller i vagtplanen med de rette
medarbejdere. Løsningen tæller desuden præsterede timer på uge/månedsplan
for den enkelte medarbejder, så det er nemt at indberette til lønsystem. Tæller
også dag, aften og nat + weekendtimer pr. uge.
Med EG Altiplan Vikar kan du desuden trække statistikker, så du fx kan optælle
vagter og træffe endnu bedre beslutninger om behovet for nye ansættelser,
eller sikre en fair fordeling af vagter mellem personalet.
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Gør din hverdag
lidt sjovere
• Udbyd nemt og hurtigt
ledige vagter via app med
notifikationer eller webmodul
• Lad afløserne selv byde ind på
de vagter, de kan tage
• Udfyld hurtigt akut opståede
huller i vagtplanen
• Planlæg fravær ved ferier og
kursusforløb i god tid
• Spar tid internt – og nedbring
udgifter til eksterne bureauer.

Gør kollegerne glade
– og spar penge på vikarkontoen
Når vagtplanen er fyldt op, og afløserne har optimale muligheder for selv
at byde ind på ledige vagter, styrker det trivsel og arbejdsglæde for både
fastansatte og vikarer.

Vagtplanlægger udbyder vagten via
app med notifikationer eller webmodul

Med EG Altiplan Vikar har du derfor også mulighed for reducere omkostningerne
til vikarbureauerne. Du opbygger nemt dit eget vikarkorps og bestemmer selv,
hvilke kolleger eller eksterne afløsere, der kan byde ind på de ledige vagter.
Du kan også nemt tilføje flere personer til listen over dem, der får vagttilbuddene tilsendt – uanset om de er fastansatte eller løst tilknyttede.
Potentielle afløsere ser
omgående informationen

EG Altiplan Vikar er modulopbygget
Du kan nemt udvide basisløsningen med en række specialiserede moduler.
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Timetæller Avanceret

Tæller normtimer og saldi.
Autofordeling af personale

Automatisk statistisk fordeling
af medarbejdere på ugeplanens
aktiviteter/funktioner, hvor der
bl.a. tages hensyn til personalets
kompetencer.
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ØnskePlan

Med udgangspunkt i konkrete vagtbehov giver ØnskePlan
medarbejderne indflydelse på
planlægning af egen arbejdstid.
Med en intuitiv brugerflade kan
den enkelte selv indgive ønsker til
arbejdstid, ferie og fritid.
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Tjek ind/ud
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Storskærm/Infoskærm

Modulet gør det muligt at
registrere tilstedeværelse og/eller
registrere, hvornår den enkelte
medarbejder møder ind eller forlader
arbejdet.

Modulet understøtter en
avanceret storskærmsløsning, hvor
det er muligt at vise alle eller dele
af de relevante data, som ligger i
vagtplanen.
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Vagtplanlægger kan se,
hvem der er interesseret

Outlook integration

Modulet gør det muligt at
se den enkelte medarbejders
kalenderaftaler i den fælles vagtplan
og giver desuden medarbejderne
mulighed for at tjekke mails i EG
Altiplan Vikar.

EG leverer branchesoftware, der hjælper vores kunder med at udvikle deres virksomhed yderligere.
Vores software er forankret i højt specialiseret viden og er udviklet på baggrund af en dyb forståelse
af vores kunders profession og branche. Læs mere på https://eg.dk/om-eg/
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Interesserede afløsere
svarer straks.

Vagtplanlægger vælger og
informerer den valgte vikar.

Kontakt EG på tlf. 6617 7313
eller kontakt@eg.dk

