Förenkla er bokningsprocess med
tilläggsmodulen Avancerad bokning.
Det är inte alltid tillräckligt med bara ett sätt
för vikarietillsättning. Med modulen Avancerad
bokning öppnas ﬂer möjligheter till ﬂexibla
vägar att tillsätta vikarier på. Tidigare bokningar
som kunde uppfattas som svåra att tillsätta blir
nu möjliga att hantera genom att vikarien kan
bokas direkt utan beställning eller uppdaterad
tillgänglighet. Inlånad personal syns även på
aktuell enhet i Time Care Planering.

Främsta fördelar
Avancerad bokning hjälper er i det dagliga arbetet
med omfattande bemanningsplanering både för
Time Care Planering och Time Care Pool.
Time Care Pool:
• Beställare kan boka vikarier direkt i den personliga
kalendern även när bemanningsenheten inte är
tillgänglig
• Det går att boka vikarier direkt utan att vikarien
har uppdaterat sin tillgänglighet
• Bemanningsenheten kan se vikariernas timbank
för innevarande månad direkt vid bokning
Time Care Planering:
• Möjlighet att se in- och utlånade resurser i aktuellt
schema
• Bättre kontroll över in- och utlånad personal
genom att saldon utökats med in- och utlånad tid
• Resurser som är inlånade till din schemagrupp är
synliga i ”kontroll av resurs”
• Rapporterna har utökats med information om inoch utlånad personal

Bakgrund
Avancerad Bokning är en kunddriven utvecklingsinsats
som härstammar från det dagliga arbetet med
omfattande bemanningsplanering. Behovet som uppstod
hos våra kunder handlade främst om möjligheten att
boka vikarier direkt utan uppdaterad tillgänglighet
eller befintlig beställning. Många gånger saknade även
bemanningsassistenten fler flexibla sätt att tillsätta
personal. Integration mellan systemen (Time Care Pool
och Time Care Planering) var begränsad och synlighet
saknades. Kunderna önskade se saldon i sin schemagrupp
för att ha bättre kontroll på sin personalstyrka och de
inlånade vikarierna.

Funktionalitet
Målgrupp för denna modul är de som vill se in - och
utlånad personal i Time Care Planering, men även de
som vill underlätta tillsättning av vikarier i Time Care
Pool. Med Avancerad bokning skapar vi förutsättningar
för att på fler sätt arbeta med vikariehanteringen.
Bemanningsplanerarna kan snabbt och enkelt registrera
och boka en vikarie utan vikariens involvering, genom
att boka direkt i vikariens kalender. Vikarien kan
muntligen tacka ja och bemanningsplaneraren kan
boka och uppdatera vikariens tillgänglighet direkt vid
bokningstillfället.
Med stöd av Avancerad bokning underlättas möjligheten
för bemanningsplaneraren att prioritera rätt resurs vid
rätt tid. Detta kommer sig av att vikariens timbank syns
vid tillsättning av beställningar. Även hanteringen av
ordinarie anställda i bemanningsenheten underlättas, då
dessa inte behöver lägga sin tillgänglighet utan istället
kan tala om när de önskar vara lediga. I ett sådant fall
spärrar bemanningsenheten tiden som inte är tillgänglig.
Avancerad bokning i Time Care Planering synliggör
vikarierna på den bokade enheten oavsett vilken enhet
de tillhör och på sin ordinarie enhet syns de utlånade
passen med kursiv stil. Även rapporterna har utökad
information om in- och utlånade resurser.
Avancerad bokning i Time Care Planering ingår för de
som har Avancerad bokning i Time Care Pool.
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Färdigt schema med bokade vikarier

Bilden visar ordinarie personal samt inlånade vikarier.

Nästa steg
För mer information om Avancerad bokning vänligen
kontakta kundansvarig på Time Care AB. Du kan
också skicka en förfrågan på en webbdemonstration,
ett personligt besök eller en referens.
För mer information om oss besök gärna vår hemsida
www.timcare.se eller ring 08-50 55 18 00
Epost: information@timcare.se
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