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Fyld hullerne i vagtplanen på få minutter med sms og mail 

Som vagtplanlægger kan det at finde afløsere nemt tage halve og hele 
timer dagligt midt i en travl hverdag. Dertil kommer udfordringen med at  
få vagtplanen til at gå op i forbindelse med ferier og kursusforløb.

Med Ovivo kan du hurtigt udbyde ledige vagter ved at lade systemet sende 
sms eller mail til alle afløsere, der selv kan byde ind på de ledige vagter, de 
har mulighed for at tage. Du kan også lade Ovivo hjælpe med ferieplanlæg-
ningen ved at udbyde et større antal vagter frem i tiden og lade afløserne  
vælge fra listen. Du styrer selv fra sag til sag, om du vil udbyde vagter bredt 
eller defineret til en smallere målgruppe med særlige kompetencer.

Ovivo sparer dig for tidsforbruget med at ringe til afløsere – og du får  
hurtigt lukket huller i vagtplanen. Potentielt kan du endda spare store  
ekstraudgifter til de bureauer, der ellers skal finde afløsere til dig.

Du bestemmer selv, hvilke kolleger der skal have adgang til at udsende 
vagttilbud. Du kan også nemt tilføje flere personer til listen over dem,  
der får vagttilbuddene tilsendt – uanset om de er fastansatte eller løst  
tilknyttede. 

Effektiv dækning af vagter

EG  www.eg.dk

Fordele

• Udbyd nemt og hurtigt ledige vagter 
pr. mail eller sms.

•  Potentielle afløsere kan selv byde ind 
på de vagter, de kan tage.

•  Ovivo gør det lettere at udfylde akut 
opståede huller i vagtplanen og at 
planlægge fravær ved ferier og  
kursusforløb.

•  Spar tid internt – og nedbring udgifter 
til eksterne bureauer.

http://www.eg.dk
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Sæt ledige vagter i spil
Træk på alle potentielle afløsere – og spar tid.

Hør mere
Hvis du vil høre mere om pris og muligheden for en hurtig implementering, 
så kontakt din kundeansvarlige hos Silkeborg Data A/S.

Med Ovivo kan du:

• Nemt sammensætte dit afløser-
korps og tilføje nye personer.

• Lade modtagerne selv bestemme, 
om de helst vil modtage vagttilbud 
via sms eller mail.

• Komme hurtigt og nemt i gang med 
at udbyde ledige vagter. 

• Udbyde vagter bredt eller baseret 
på særlige kompetencer.

Kontakt Silkeborg Data  
på tlf. 7220 7520 eller kontakt@sd.dk.  
Læs mere på www.ovivo.dk.

Fleksible løn- og personaleløsninger
Silkeborg Data udvikler løsninger til og rådgiver om administration af løn og medarbejdere i den 
offentlige sektor. Det har vi gjort i 50 år, og i dag leverer vi løn til over 400.000 offentligt ansatte 
hver måned. Du finder vores kunder blandt 4 ud af 5 regioner og hver 3. kommune i Danmark 
samt en række virksomheder og institutioner. Vi er 200 medarbejdere med kontor i Aarhus og i  
Warszawa i Polen, og vi oplever stor vækst. Siden 2015 har vi været en del af EG-koncernen,  
der med cirka 2.000 medarbejdere er en af Skandinaviens største it-virksomheder med kontorer i  
Danmark, Norge og Sverige.

Tilbuddet om en  

vagt bliver modtaget 

med det samme

Afløseren kan straks 

svare tilbage via det 

foretrukne medie

Du kan i Ovivo se, 

hvem der har budt  

på vagten

Du kan vælge,  

hvilken afløser du  

vil bruge til vagten

Du udbyder en vagt 

via sms, mail eller 

Facebook

http://www.ovivo.dk

