
Vagtplanlægning tager ingen 
tid med EG Altiplan Vagtplan
Stop med at bruge unødvendig tid på planlægning af 
ugeskemaer og vagtplaner - lad EG Altiplan Vagtplan gøre 
arbejdet for dig. 

EG Altiplan Vagtplan er et effektivt vagtplansystem, der understøtter alle 
vagtplanlæggerens opgaver med udarbejdelse af vagtplaner på såvel den lille 
som den store arbejdsplads.

Det unikke værktøj hjælper planlæggeren med at udnytte arbejdspladsens 
ressourcer optimalt og giver både planlæggeren og personale bedre overblik 
over ugeplanerne.

Spar op til 80% af tiden på vagtplanen

Med EG Altiplan Vagtplan kan den samlede tid, som planlæggeren bruger på at 
udarbejde og vedligeholde ugeplanen, derfor reduceres betydeligt, lige som 
antallet af fejl i ugeplanen og lønindberetningen minimeres. 

EG Altiplan Vagtplan er et gennemtestet, brugervenligt og GDPR-sikkert 
system, som naturligvis er tilgængeligt via pc og mobile devices som tablets og 
smartphones.

EG Altiplan Vagtplan 
gør vagtplanlægning 
nemt og overskueligt

• Udnyt ressourcerne optimalt 
og få bedre overblik over 
ugeplanerne

• Opdater hurtigt med drag ’n 
drop-funktion

• Advarsel hvis planlægger laver 
fejl

• Kan udbygges med flere 
moduler eller funktioner efter 
behov



EG Altiplan Vagtplan matcher et hvert behov Kom hurtigt i gang 
med EG Altiplan 
Vagtplan!

• EG Altiplan Vagtplan er et 
intuitivt og brugervenligt 
system

• Når systemet er sat op, er 
personalet klar til at bruge det 

• Support er inkluderet i 
abonnementet

God vagtplanlægning er 
nødvendigt for at skabe trygge 
rammer og tilfredse 
medarbejdere. 

Kontakt os for at høre mere om 
EG Altiplan Vagtplan. 

Kontakt EG på tlf.: 7013 2211 eller 
kontakt@eg.dk

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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Vi udvikler og udbygger hele tiden EG Altiplan Vagtplan, så du har mange 
muligheder for at udvide basisløsningen med en række specialiserede moduler.

Basispakken indeholder alle de funktioner, som du har brug for i hverdagen.

Du kan oprette alle de aktiviteter, funktioner og vagter der er behov for, og der 
kan oprettes faste rulleplaner for personalet. Med drag ’n drop funktionen er det 
nemt for planlæggeren at ændre og vedligeholde ugeplanen, og der kommer 
desuden en advarsel, hvis der bliver lavet fejl, når der ændres i ugeplanen. 

Løsningen er skalerbar, så du uden besvær kan tilføje nye medarbejdere, og du 
kan altid udvide løsningen med flere moduler og funktioner.

Avanceret vikar
Udbyd ledige vagter til faste afløsere eller vikarkorps. 1
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2 Avanceret Timetæller
Tæller normtimer og saldi.

Autofordeling
Fordeling af medarbejdere på ugeplanens aktiviteter/funktioner

ØnskePlan
Giver medarbejderne indflydelse på planlægning af egen arbejdstid.

Tjek ind/ud
Registrer hvornår den enkelte medarbejder møder ind eller forlader 
arbejdet.

Storskærm/Infoskærm
Vis relevante data fra vagtplanen.

Integration til Outlook
Se medarbejdernes kalenderaftaler i den fælles vagtplan og få 
mulighed for at tjekke mails i EG Altiplan Vagtplan.

EG Altiplan Vagtplan er modulopbygget
Du kan nemt udvide basisløsningen med en række specialiserede moduler.
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