Med integrationsmodulen WinLas får ni enkel
lashantering och kontroll på LAS, AVA och VIK
saldon i Time Care Pool. Denna applikation skapar
möjligheter för en enhetlig bemanningsstrategi
och möjlighet för bemanningsenheten att
prioritera därefter. Detta verktyg vänder sig till
organisationer som behöver enklare hantering
och bättre översyn över sina vikarier och som har
behov eller önskar en enhetlig bemanningsstrategi
som inkluderar vikarier och framtida
personalbehov!

Fördelar
Genom WinLas integrationen blir det enkelt att se
över respektive vikaries LAS, AVA och VIK saldo och
vikarierna kan själva läsa av sitt personliga saldo
på webben. I och med denna form av lashantering
får ni den verkliga bilden av vikariens samlade
arbetade tid, oberoende av vilken enhet eller var
i organisationen de jobbat. Det skapas nu också
förutsättningar för organisationen att ha en enhetlig
bemanningsstrategi gällande framtida anställningar.
Med WinLas integrationen får ni:
• Enkel överblick över vikariernas personliga saldo
• Förutsättningar att skapa en enhetlig strategi för
framtida anställning
• Alltid den verkliga bilden av vikariens totalt
arbetade tid
• Utökade möjligheter för prioritering vid
vikarietillsättning

Bakgrund
Det är centralt och viktigt för våra kunder att kunna
bibehålla enhetliga bemanningsprocesser och inte
låta dem fastna på strategisk nivå. Ett sätt för oss att
möjliggöra detta har varit att skapa en integration
mot WinLas. På så sätt kan också bemanningsenheten
leva upp till organisationens överenskomna
prioriteringsordningar för inkvotering. Det är också till
stor fördel att uppgifterna hämtas från ett system så att
vikariernas totala arbetade tid i organisationen samlas
in. I förlängningen har det skapats en möjlighet för
bemanningsenheten att förmedla tillsvidareanställda och
tillgodose framtida personalbehov!

Funktionalitet
Varje organisation bestämmer själva hur ofta och när
som Time Care Pool ska hämta in uppgifter från WinLas.
Varje gång detta sker så uppdataras alla vikariers LAS,
AVA och VIK saldo. Under personal visas information om
respektive vikarie, samt vid bokning av vikarie visualiseras
informationen. Informationen som hämtas från WinLas
följer samma struktur i Time Care Pool, vilket underlättar
hanteringen och gör det enkelt och pedagogiskt att
förstå. I och med att informationen hämtas centralat ifrån
ett system, uppdateras det verkliga saldot, dvs det som
lägger samman allt arbete som utförts av vikarien i hela
organisationen. På så vis kan ni alltid vara säkra på att det
är rätt information som synliggörs i Time Care Pool.
Vikariens personliga saldo uppdateras i hans/henne
webb, vikarien ifråga kan därav enklare hålla sig själv
uppdaterad på antal arbetade timmar. Denna information
kan vikarien inte få genom WinLas.
Övergripande funktionalitet:
•	Boka direkt i vikariens personliga kalender
•	Tillsätt vikarier som kan arbeta men som inte lagt
tillgänglighet
•	Prioritera rätt resurs vid rätt tid
•	Skapa en enklare överblick över vikariens timbank
•	Bli uppmärksammad på när vikarier närmar sig
inkonvertering
Integrationen kräver att organisationen har eller har för
avsikt att inom kort införskaffa WinLas. Kostnader från
denna leverantör kan tillkomma.
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Time Care Pool

Lashantering med integration till WinLas är ett
stöd för strategisk bemanningsplanering!
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Lashantering

Genom WinLas integrationen skapas förutsättningar
för att enkelt se över respektive vikaries LAS, AVA
och VIK saldo, här slipper ni manuella kontroller då
uppgifterna hämtas kontinuerligt från WinLas utifrån
organisationens inställningar och vikarierna kan själva
enkelt läsa av sitt personliga saldo på webben. I och
med denna form av lashantering får ni den sanna bilden
om vikariens samlade arbetad tid, oberoende av vilken
enhet eller var i organisationen de jobbat. I och med att
vi hämtar uppgifter från det organisationens centrala
lashanteringssystem kan vi vara säkra på att uppgifterna
stämmer.
Genom att kontinuerligt hämta information om LAS,
AVA och VIK saldon från WinLas finns möjlighet för
organisationen att i Time Care Pool enkelt kontroller och
prioritera efter vikaries arbetade tid och LAS-saldo.
Time Care Pool ser till att dessa saldon uppdateras
kontinuerligt efter era inställningar, detta ger varje
organisation möjlighet att i sin bemanningsplanering han
en strategi kring sin vikariehantering eller upprätthålla
den befintliga, eftersom bemanningsenheten kan
prioritera vikarietillsättning därefter. I långa loppet
ger detta verktyg er chansen att hitta era framtida
tillsvidareanställda!
Inte bara organisationen får en underlättad översyn av
respektive saldo, vikarien själv ser också på webben hur
många timmar han/hon har arbetat – ett annars vanligt
förekommande telefonsamtal som bemanningsenheten
nu inte behöver hantera.
•	Skapar möjlighet för bemanningsenheten att
prioritera efter verksamhetens bemanningsstrategi
•	En möjlig väg för framtida rekrytering
•	Vikarien kan enklare se sina saldon

Nästa steg
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Fördelar

För mer information om WinLas Integration, vänligen
kontakta din Kundansvarig på Time Care AB eller
besök:
www.timecare.se/web/programvaror_och_verktyg.
Du kan också skicka en förfrågan på en webbdemonstration, personligt besök eller referens.
Besök vår hemsida www.timcare.se eller ring
08-50 55 18 00 Epost: information@timcare.se
“För oss i Varbergs Kommun har Win-Las modulen
underlättat för våra vikarier, de kan själva enkelt läsa av
sina LAS, VIK och AVA saldon och behöver inte längre
ringa löneavdelningen för att stämma av. När väl en
användare vänder sig till oss för frågor, får vi nu en
överskådlig och lättförståelig översyn över respektive
saldo.”
Jonas Johansson, Systemförvaltare, Varbergs Kommun

•	Bemanningsenheten minskar sina telefonsamtal från
vikarier som har frågor kring sina saldon
“Det var enkelt för oss att komma ingång, det
krävdes ingen utbildningsinsatts alls. Vi ställde in
integrationsprofilen så att den hämtar rätt fil med
uppgifter från WinLas, vi kör en hämtning varje natt
för att vara säkra på att alltid ha aktuella uppgifter
uppdaterade.”
Jonas Johansson, Systemförvaltare, Varbergs Kommun
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•	Enkelt och pedagogiskt att läsa av vikariens saldo

