Basis

Planlægning
Bruger du meget tid på administrativt arbejde og opgaveplanlægning? Og bliver
planer ofte forældede, kort tid efter de er lagt?
Effektiv planlægning og omlægning af planer kræver tid og administration. Planlægning baseres ofte på en række
parametre, der kan ændres fra dag til dag eller endda flere gange dagligt.
Microbizz er designet til at optimere din planlægning med funktioner til automatisering. Du kan inkludere dine relevante
parametre i planlægningen, fx kundedata, adresser, arbejdstid, ferier eller endda specielle krav til medarbejderes
kompetencer eller forskellige kvalitetskrav.
Planer er tilgængelige for alt relevant personale og kan tilgås via både PC og app. Det sparer en masse tid brugt på
overlevering af informationer, og sikrer at opgaveinformation og udførelse er baseret på realtidsdata.

Optimér din planlægning med Microbizz
Med Microbizz basismodulerne – Brugere, Kalender, Arbejdsplaner og Planlægning – kan du basere din opgaveplanlægning på relevant data, få et klart overblik, og lave ændringer hurtigt og nemt med drag’n’drop funktionalitet.

Brugere og Teams

Kalendere

• Opret brugere og teams
• Specificér moduladgange for brugere og
teams
• Administrer medarbejderdokumenter,
f.eks. kontrakter og certifikater
• Se aktivitetslogs og
skemaer
• Opsæt medarbejderpolitikker, f.eks.
hvem der kan se
hvilke brugere

• Kalendervisning og mødeoprettelse
• Ressourcestyring (lokalebooking)
• Mødetyper med forslag til
varighed
• Integrer med Outlook (tilføjelse)
for at få et samlet overblik fra
begge systemer

Brugere &
Planlægning

Planlægning

Arbejdsplaner

• Planlæg opgaver – både
ad hoc og gentagne
opgaver
• Få en Gantt-oversigt med
medarbejdere og datoer
• Planlæg med drag’n’drop
• Få et visuelt overblik
• Optimér ruter til dagens skemaer

• Administrer fravær
• Registrer ferier, undervisningsdage, sygeorlov m.m.
• Omfordel arbejde
• Det hele vises i planlægningsmodulet
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Planning

Data på individuelle brugere

Planlægningsoversigt

Fordele
Mindre administration
Automatisering og digitalisering af dine planlægningsprocesser vil reducere behovet for administrativt
arbejde betydeligt.

Øget produktivitet
Med mindre administration og hurtigere opgavearbejdsgange øger du produktiviteten.

Færre fejl
Med det fulde overblik over opgaver og tilgængelige ressourcer der vises i realtid mindskes risikoen for
fejl i planlægningsprocessen.

Øget medarbejder- og kundetilfredshed
Færre fejl og mere strømlinede processer har en positiv indvirkning på både medarbejder- og
kundetilfredshed.

For mere information kontakt venligst:
Ventu A/S
info@microbizz.dk
+45 7023 5323

www.microbizz.dk

Besøg vores vidensbase i Micropedia og
find detaljeret information og dokumentation
på funktionalitet og
anvendelse af Microbizz
moduler LINK
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