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Samlet planlægning giver jer overskud til
det væsentlige.

KMD OPUS VAGTPLAN

Få netop den løsning, I har
brug for
Med KMD Opus Vagtplan kan din virksomhed samle alle vagtplanlægningens løse ender et sted. Løsningen er designet til at fremme en eﬀektiv brug
af jeres ressourcer – både i selve planlægningen, i kommunikationen med
medarbejderne og i jeres kerneopgaver.
Passer til jeres måde at arbejde på
KMD Opus Vagtplan er en ﬂeksibel løsning, der er skabt til at understøtte
eﬀektive processer i en kompleks opgave. Fleksibiliteten ﬁnder I i to dimensioner:
For det første kan I tilpasse løsningen, så den matcher jeres organisation og
jeres måde at arbejde på. I får understøttet jeres eksisterende forretningsprocesser, og det er her, I typisk henter de store gevinster.
For det andet er løsningen ﬂeksibel i forhold til den konkrete planlægning.
Det giver jer vagtplaner, der dækker jeres planlægningsbehov, også med
mulighed for faste aaler.
Kommer brugerne i møde
Spørgsmålet er, hvordan I kan give brugerne en oplevelse af overblik og
kompetence, når opgaven er yderst kompleks. Det har vi løst ad ﬂere veje.
Brugergrænseﬂaden er baseret på den nyeste viden om brugervenligt, intuitivt design. Det gør løsningen let at gå til, også for nye planlæggere og for de
mange medarbejdere, der kun bruger en begrænset del af løsningen.
Alle moduler er opbygget på samme database. Det giver nem adgang til opdaterede data – og færre fejl.
Endelig er der mulighed for direkte og tæt integration til lønsystemer. Det er
væsentligt for at beregne og udbetale korrekt løn.

Andre kunder siger:
Brug af vikarer og intern udveksling af medarbejdere bliver faktureret til den korrekte
afdeling.
Al kapacitet bliver udnyttet
fuldt ud og stemmer overens
med budgetterne.
Medarbejderne får den korrekte løn.
Hele vagtplanlægningen kan
løses inden for KMD Opus
Vagtplan uden brug af andre
systemer, fx Excel.
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Sådan får I alle ender til at
mødes
Behovsstyret planlægning
Planlæggerne får en omfattende støtte til at lægge det komplekse puslespil.
Det frigiver betydelige planlægningsressourcer, og I kan udnytte deres tid
bedre. Samtidig oplever de en høj grad af overblik og kompetence, der giver
et godt arbejdsmiljø. Bl.a. kan de:
 Matche afdelingsbehov med medarbejdernes ønsker
 Planlægge både kompetencer, aktiviteter og
funktioner
 Benytte automatisk planlægning
 Tage hensyn til overenskomster, hviletidskrav og lokale aaler
Medarbejderindﬂydelse
Medarbejderne bliver en del af planlægningen. Gennem KMD Opus Vagtplan kan de let tilkendegive ønsker og bytte med kollegerne. På den måde
får de både en høj kvalitet i arbejdets tilrettelæggelse og en bedre balance
mellem job og privatliv.
 Medarbejdere kan selv bytte vagter uden at inddrage leder eller planlægger
 De kan se kollegernes ønsker
 De kan afgive ønsker, bytte og tidsregistrere, når det passer i deres
privatliv
Mobilitet
Når medarbejderne er på farten eller hjemme, har de også adgang til deres
vagtplan på mobil og tablet via HTML5 teknologi. Det giver både dem og jer
en høj ﬂeksibilitet, og de har altid opdateret information lige ved hånden.
 Medarbejderne har sikker adgang over alt – uden login
 Data bliver indsamlet ved kildenKonsistente arbejdsprocesser
KMD Opus Vagtplan samler de mange tråde i vagtplanlægningen på en
måde, der giver brugerne overblik og enkle, konsistente arbejdsprocesser.
Det sker med:
 Når medarbejderne er på farten eller hjemme, har de også adgang
til deres egen vagtplan eller afdelingsplan på PC, mobil og tablet via
HTML5 teknologi. Det giver både dem og jer en høj fleksibilitet, og de
har altid opdateret information lige ved hånden.
 Medarbejderne har sikker adgang overalt
 Data bliver indsamlet ved kilden

Vælg de modulpakker, der
giver værdi
Til KMD Opus Vagtplan kan I til vælge modulpakker, så I kun får og betaler for det, I har brug for. Dermed kan I designe
netop den vagtplanløsning, der passer til jer og jeres måde at arbejde på.
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Ud over basisløsningerne kan I tilvælge:
 Vagtplan Web: Medarbejder-app, der skaber bedre sammenhæng mellem job
og privatliv. Her kan I inddrage medarbejderne i planlægningen og gøre vagtplanen tilgængelig på deres egen pc og smartphone. Systemet er nemt og intuitivt
at anvende og giver medarbejderen opdateret informationer over aktuelle og
udbudte vagter.
 Kr./Øre: Få økonomisk overblik over vagtplanlægningen med visning af medarbejdernes lønomkostninger ved normeringer og på mødeplanen. Dette giver
vagtplanæggeren et udvidet grundlag ved planlægningen og mulighed for at
fælles budget.
 Vikar: Erstat medarbejdere nemt og hurtigt på dagen ved at udbyde tjenester i
egen afdeling eller internt vikarkorps, Dette giver vagtplanlæggeren øget overblik og fleksibilitet, og derved effektiv planlægning.
 Selvvalgt Arbejdstid: Indrag jeres medarbejdere i vagtplanlægningen ved at
give medarbejderen medbestemmelse for, hvornår de ønsker at arbejde, ud fra
et opsat personalebehov. Dette sikrer høj kvalitet i vagtplanlægningen og frigøre
tid og ressourcer i planlægningsprocessen.

Hør nærmere
Vil du gerne høre nærmere om, hvordan KMD Opus
Vagtplan kan understøtte
jeres planlægningsbehov,
kommer vi gerne forbi til
et uforpligtende møde.
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