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OnDutyPlanner

Effektiv vagtplanlægning med automatisk
lønhåndtering
Med værktøjet OnDutyPlanner får du mulighed
for at udarbejde de mest effektive vagtplaner. Du
får:
· overblik over bemanding
· kvaliﬁceret bemanding på alle pladser
· advarsel ved overtrædelse af overenskomster
· automatisk afstemning af forbrug af ferie og
afspadsering
· automatisk beregning af løntillæg
· ledelsesinformation over timeforbrug mv.
· et enkelt og brugervenligt system.
OnDutyPlanner opfylder din virksomheds behov
for optimal planlægning – og de ansattes ønsker
om overblik over deres vagter.
Fleksibel planlægning
OnDutyPlanner udarbejder en vagtplan hurtigt
og efﬁktivt.
OnDutyPlanner matcher medarbejderteam,
-kompetencer og -aftaler med virksomhedens
arbejdsopgaver og specielle behov, hvorefter den
rullende ugeplan, også kaldet masterplanen, kan
udarbejdes.
Masterplanen kan sættes i værk umiddelbart eller
den kan tilrettes, før den overgives til de ansatte.

OnDutyPlanner giver de ansatte adgang til deres
personlige vagtskema på intranettet.

Systemet giver en advarsel, hvis en ændring i vagtplanen betyder, at der er risiko for, at en regel,
f.eks. 11-timersreglen, vil blive overtrådt.
I dag har systemet referencer til ﬂere end 200
arbejdsmarkedsregler for både timelønnede og
funktionærer.

Love og aftaler en del af systemet
OnDutyPlanner kan lovkrav og regler samt gældende overenskomster.
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Hvem arbejder hvor – og hvornår?
OnDutyPlanner holder styr på samtlige ændringer, også efter at vagtplanen er sat i værk:
· Vagtændring og vagtbytte
· Overarbejde og afspadsering
· Fridage og ferier
· Sygdom og raskmelding osv.

Tre ekstra moduler
OnDutyPlanner fås med brugervenlige tillægsmoduler, der giver ekstra funktionalitet via intranettet.
MyDutyPlanner er de ansattes personlige indgang
til systemet. Her kan de:
· angive ønsker til arbejdstider, evt. ekstravagter,
ferie og fridage
· bytte vagter med andre
· se deres personlige vagtskema
· få opgørelse over løn, ferie, afspadsering osv.

OnDutyPlanner giver et komplet overblik
over, hvem der er på vagt – hvor og hvornår.
Vagtplanlæggeren kan derfor hurtigt ﬁnde de
nødvendige ansatte, der kan dække hullerne, hvis
der eksempelvis opstår sygdom.

MyTimeSchedule giver de ansatte adgang til aktuelle og kommende vagtskemaer via intranettet.

Fuld kontrol med lønregnskabet
OnDutyPlanner beregner alle former for løntillæg, f.eks.:
· Skifteholdstillæg
· Overarbejdstillæg
· Instruktørtillæg osv.

OnDutyMail giver systemet mulighed for automatisk udsendelse af e-mail til alle de ansatte, der
bliver involveret, når vagtplanen ændres.

Lønberegningerne sendes til virksomhedens lønsystem og gemmes samtidig i systemet.

Denne e-mail oplyser hver enkelt ansat om,
hvilken vagt der er ændret, og hvad den nye vagt
omfatter.

Fuld kontrol med ferie og afspadsering
OnDutyPlanner vedligeholder de ansattes feriefri
og feriekonti med en opgørelse over optjente,
brugte og reserverede timer og dage.

Systemarkitektur
OnDutyPlanner er udviklet til Windows XP og
Windows 2000 med Oracle som databaseplatform.

Afspadseringsregnskabet giver dig mulighed for
at anvende op til fem forskellige saldi til forskellige timeopgørelsesmetoder.
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