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Spar penge, tid og ressourcer
på løn og vagtplanlægning
EG Staff
Fordele:
• Sparer tid, ressourcer og
unødvendige overarbejdstimer
• Nem vagtplanlægning giver overblik
for ledelse og ansatte
• Konstant overblik over lønbudget
flere måneder frem
• Eliminerer manuelle processer og
fejlkilder
• Egnet til både enkeltbutikker og
store kæder
• En lav månedlig ydelse og intet
startgebyr.

»

Med Staff sparer vi 4-5.000 kr.
om måneden i lønudgifter.
Michael Pedersen
MENY, Kirke Hyllinge

EG www.eg.dk

EG Staff letter vagtplanlægning og tidsregistrering, giver overblik og
integrerer til lønsystemet.
Unødvendige lønomkostninger og overarbejdstimer, tidskrævende
administration samt risiko for manuelle fejl og forkert tidsregistrering og
løn. Det er udfordringer, alle skal tackle i detailbranchen for at sikre indtjening
og konkurrenceevne, uanset om du er ansvarlig på butiks- eller
kædeniveau.
EG Staff gør det let at planlægge vagter, registrere tid, automatisere
lønbehandling og få fuldt overblik. Løsningen er onlinebaseret, kræver
hverken opstartsgebyr eller investeringer i hardware og er derfor hurtig,
nem og billig at komme i gang med.
Forudsigeligt lønbudget i ét system
EG Staff giver dig et indblik i lønbudgetter, så du altid kan forudse
konsekvensen af dine vagtplaner. Det eliminerer behovet for et separat
BI-system til budgetplanlægning og -optimering. Lønbudgetterne kan
anskues og rapporteres på butiks-, regions- eller kædeniveau, hvilket gør
EG Staff velegnet til alt fra enkeltbutikker til landsdækkende detailkoncerner.
EG Staff gør det let at planlægge og optimere medarbejderressourcer,
hvilket minimerer spildtimer og reducerer din lønprocent. Endvidere
gør EG Staff det enkelt at lægge vagtplaner i overensstemmelse med
gældende overenskomster eller jeres særaftaler. Det minimerer butikschefens
administrative byrder og frigiver tid til kundekontakt samt til at øge salg og
indtjening.

»

I Staff er tiderne altid korrekte, og
det skaber ro og sikkerhed for os
alle.
Karin Duvander, regnskabschef,
JA XL-BYG, Måløv.

Integrerer til lønsystemer og understøtter overenskomster
EG Staff understøtter ind- og udtjek via mobil, tablet eller fingeraftryk,
så du altid kan se, hvem der er mødt hvornår. Løsningen håndterer skiftende
jobfunktioner, timesatser og tillæg hen over arbejdsdagen, og her
er fuld integration til de mest udbredte lønsystemer på markedet. Det
automatiserer lønbehandlingen og eliminerer tidskrævende, manuelle
processer og fejlkilder.
Helt styr på vagtbytte og helligdage
Vagtplanlægningsmodulet tager højde for helligdage og sikrer, at vagtplaner
altid er opdaterede og tilgængelige online for ledelse og medarbejdere.
Det giver overblik, fleksibilitet og dynamik i vagtplanlægningen.
Du kan bl.a. automatisk sende påmindelses-sms til medarbejdere før en
vagt, vælge at lade ansatte bytte og udbyde vagter via et web-interface
samt sende hasteforespørgsler om ledige vagter til udvalgte medarbejdere
eller hele personalegrupper pr. sms. Det sparer tid og gør medarbejderne
selvhjulpne.

EG Staff
Funktioner:
• Automatisk tidsregistrering
• Nem ind- og udtjek, også via
smartphone eller fingeraftryk
• Selvbetjening med mulighed for
vagtbytte
• Understøtter overenskomster og
lokale aftaler
• Integrerer direkte til lønsystemer
• Kan bruges alene eller som del af
total detailløsning fra EG
• EG Staff udvikles løbende og bygger
på 15 års samarbejde med
detailhandelen.

Bygger på erfaring og samspil med detailhandelen
Prisen på EG Staff er meget konkurrencedygtig, og du kan få løsningen
som selvstændigt system eller som del af en total detailløsning fra EG,
der giver adgang til alle de it-ydelser, din butik eller kæde har behov for.
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Begge dele giver adgang til omfattende og kompetent support og sparring,
når du har behov for det. EG Staff anvendes allerede af mere end
30.000 ansatte i en lang række danske butikker og kæder. Løsningen
bygger på over 15 års erfaring fra detailhandelen og udvikles løbende i
samspil med vores kunder og samarbejdspartnere, så den konstant lever
op til de skiftende krav i detailhandelen.

Kontakt EG på tlf. +45 7013 2211 eller
eg@eg.dk, eller læs mere om
EG Staff på www.eg.dk.

It-løsninger, der styrker din forretning og matcher din branche
EG er blandt Skandinaviens førende leverandører af it-løsninger, der skaber forretningsmæssig værdi for både
små og store virksomheder. Vi har mere end 1.800 medarbejdere, som med deres viden og brancheindsigt
bidrager til produktivitetsforbedringer hos vores kunder i Danmark, Norge, Sverige og Grønland.
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