Omsorgsbemanding

App-baseret
vagtbookingsystem
Omsorgsbemanding er en teknologivirksomhed,
som udvikler software, specifikt udarbejdet til
omsorgssektoren. Vi leverer et App-baseret vagtbookingsystem, som letter hverdagen for vores
kunder og deres medarbejdere, hver dag.

I Omsorgsbemanding har vi to formål:
1: at spare vores kunder tid og penge, samt
2: at tilvejebringe flere varme hænder til
omsorgssektoren

Mange smarte funktioner
Omsorgsbemanding indeholder et væld af smarte
funktioner som letter din hverdag som leder eller
planlægger i omsorgssektoren, for eksempel:
• Med ‘Vagtskabeloner’ er nærmest hele vagten
udfyldt og vagter kan udsendes på sekunder
• Med ‘Egne Grupper’ og ‘Prioriteret Udsendelse’,
kan du sende vagten ud til én gruppe først, og
lade systemet automatisk sende vagten til øvrige
grupper senere
• Med ‘Kopifunktionen’ er det let at udsende ens
vagter, på forskellige datoer, på én gang
• Med ‘Kalenderoversigten’ er det let at overskue
alle vagterne og hvem som er på arbejde hvornår
• Men App-notifikationer, bliver alle medarbejdere
notificeret når der er nye vagter, øjeblikkeligt
• Via ‘Statistikfunktionen’ er det let at holde styr på,
hvor meget hver medarbejder arbejder m.m.
• Med ‘Tidsregel-funktionen’, er det let at undgå
overbooking og minimere udbetaling af G-dage
• Tilvalget ‘Åben’-vagt, muliggør, at vagter kan
anmodes af personer man ikke i forvejen kender.
Det giver nye medarbejdere
• Medarbejderen kan skrive en kort besked med sin
anmodning om en vagt og mange andre smarte
funktioner…

Omsorgsbemanding er let og hurtigt
Med Omsorgsbemanding udsendes og tildeles
vagter hurtigt og let i 5 korte skridt, eller direkte:

Gratis App til medarbejderne
Omsorgsbemanding leverer en gratis
smartphone App til alle medarbejdere.
I den gratis App får man et klart overblik alle over sine vagter samt:
• App-notifikationer vedr. vagter
• Man kan anmode om vagter med
eller uden en besked vedhæftet
• Med ét klik, sende sine godkendte
vagter til sin private kalender
• Sortere i, hvilke vagter som ses i sit
Kontrolpanel, helt ned på afdeling
og/eller vagt ejer
• Opdatere sine interesseområder og
profil på sekunder
• Melde sig utilgængelig for en tid,
og meget mere…

Fordele ved Omsorgsbemanding
Med Omsorgsbemanding opnår du virkelig mange
fordele, så som:
• Daglig sparet administrationstid på vagtbookingen
• Du får let og struktureret delt alle åbne vagter til
alle dine medarbejdere på tværs af afdelinger
• Sparet rigtig mange penge ved at anvende egne
medarbejdere, før dyre eksterne vikarbureauer
• Du undgå SMS’er og ringen rundt da Omsorgsbemanding strukturerer hele vagtbookingen
• Et bedre arbejdsmiljø i form af færre forstyrrelser
og afbrydelser for både ledere og medarbejdere
• En unik rekrutteringskanal
• Du kan tildele en mundtligt aftalt vagt direkte
• Redigere en vagts start- og sluttid, også når tildelt
• Du kommer til at frigøre værdifuld tid til øvrige
opgaver, omsorg og pleje, og meget mere…

Fordelagtig pris- og forretningsmodel
Når først det månedlige abonnement
er betalt, er der ingen begrænsning
eller ekstraomkostninger. Der er altså
ingen begrænsning på hvor mange:
• Medarbejdere man kan oprette
• Vagter man kan udsende
• Egne vikargrupper man opretter
• Vagtskabeloner man opretter
• App-notifikationer vi udsender
Altså ingen skjulte ekstraomkostninger eller gebyrer.
Det kalder vi fair pris og -forretningsmodel!

Kontakt Omsorgsbemanding i dag,
for at aftale en dialog om, hvordan
vi også kan lette din hverdag.
Telefon: 21 53 20 09.
Thorfinsvej 1
3600 Frederikssund

Telefon: 21 53 20 09
Mail: kontakt@omsorgsbemanding.dk

