Smartday Planner
Effektiviser
planlægningen
og få overblik
over ressourcer

Smartday Planner er et grafisk planlægningsværktøj der giver et hurtigt
overblik over planlagte, igangværende, og afsluttede arbejdsopgaver.

Medarbejderne på kontoret får på én
gang overblik til at planlægge effektivt,
adgang til vigtig information på de enkelte
opgaver, og bruger færre ressourcer på
administration og papirarbejde. Planen
opdateres automatisk, og status på
opgaverne vises i real-tid.
Kontoret kan på den måde følge med i
hvad der sker i marken, efterhånden
som opgaver bliver accepteret, igangsat
og afsluttet, hvilket indikeres med
forskellige farver i planen. Kontoret
kan også se det aktuelle vare- og
tidsforbrug på de enkelte opgaver og se
udfyldte kvalitets- og servicerapporter
på de enkelte opgaver.
Det er også muligt, at se hvad der tidligere
er lavet hos kunden samt den fysiske
placering af en opgave via den
integrerede Kort løsning.
Smartday Planner er en del af
Smartday Grundmodul.

Funktioner i Smartday planner
Drag & Drop
Ordrer flyttes nemt med musen og kan
hurtigt flyttes mellem medarbejdere og
afdelinger.
Find uafsluttede opgaver
Søg efter uafsluttede opgaver, få styr på
glemte opgaver og undgå “svipsere”.
Send beskeder
Send beskeder på mail direkte fra Smartday
Planner til de mobile medarbejdere.
Beskeder kan også sendes som SMS
(valgfrit modul).
Få detaljer og overblik
Detaljeret visning af én arbejdsdag eller
overblik over hele ugen? Med zoom-funktionen skiftes mellem detaljer og overblik.
Vis på kort
Få vist opgaver på et elektronisk kort.
Planlæg mere effektivt, undgå unødvendig
kørsel og spildtid.
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Få styr på papirarbejdet
Kvalitets- og servicerapporter bliver samlet
ét sted og kan tilgås fra Smartday Planner.

Oversigt over timer og løn
Effektiviser lønadministrationen og
timesedler. Se timeforbruget på de
enkelte ordrer eller få et samlet overblik
over medarbejdernes timeforbrug.		
					
			

Resultater med Smartday Planner
Spar administrative omkostninger
Brug færre ressourcer på lønadministration, planlægning og
dobbeltregistreringer.
Øg omsætning og indtjening
Effektiv planlægning giver tid til flere
kundebesøg. Planen giver
overblik og hjælper til at få faktureret
alle opgaver og få faktureret
det rigtige beløb.
Bedre kundeservice
Kontoret er opdateret med hvad der
sker i marken og kan hurtigt
besvare kundehenvendelser.
Bedre overblik betyder færre fejl og
misforståelser mellem kontor,
kunde og medarbejder.

