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Optima Medarbetare Mobil

Optima Medarbetare Mobil är ett flexibelt
verktyg som finns tillgängligt via webb, mobil
och läsplatta. Medarbetarna kan enkelt se
sitt schema med eventuella förändringar samt
kommunicera med chefer och administratörer.
Med denna lösning skapas förutsättningar
för ökad delaktighet som effektiviserar
bemanningsprocessen.

Främsta fördelar
• Se sitt eget och teamets schema
• Hantera ledighetsansökningar
• Anmäla intresse, boka eller byta
pass med kollegor
• Rapportera avvikelser och
störningar
• Se personuppgifter och timsaldon

Bakgrund

Att erbjuda sina medarbetare smidiga mobila
kommunikationer är idag en självklarhet för varje
organisation som vill vara en attraktiv arbetsgivare.
Medarbetarna förväntar sig att få tillgång till
uppdaterad information i realtid från valfri plats och
plattform. Med sin tydlighet, pålitlighet och flexibilitet
svarar Optima Medarbetare Mobil upp mot alla
de krav och förväntningar som finns på en modern
kommunikationsplattform för schemaoch bemanningshantering.
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Det finns ett behov av att kunna se info i realtid. Att inte
fysiskt behöva vara på plats för att se sitt schema utan
har det tillgängligt och uppdaterat oavsett var man är.

Med Optima Medarbetare Mobil kan varje medarbetare
se sitt eget och teamets schema när som helst och
var som helst, vilket förenklar hanteringen av allt
från intresseanmälningar till ledighetsansökningar.
Medarbetarna kan enkelt hålla sig uppdaterade och
både se och önska förändringar i schemat utan att
behöva befinna sig på arbetet. De kan även se vilka
kompetenser som är registrerade och säkerställa att
de är aktuella. Rapporteringsfunktionen gör det lätt att
lägga in jourstörningar och att meddela när man kan ta
jourpass.
Applikationen gör det möjligt att få en snabb överblick
över schemat såväl bakåt i tiden och i nutid som framåt
så långt som schemat är publicerat.

Detta har stor effekt på fyllnadsgraden eftersom
medarbetarna enkelt kan anmäla intresse för extrapass
då det passar dem bäst. Byte av pass mellan kollegor
är också möjligt. Optima Medarbetare Mobil möjliggör
på detta sätt tvåvägskommunikation i realtid mellan
medarbetare och schemaläggare, vilket gör hanteringen
mycket enklare, säkrare och effektivare.
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Optima Medarbetare Mobil, forts.

