
Förenkla er bokningsprocess med tilläggsmodulen               
Avancerad Bokning

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.

Öppnar upp för fler möjligheter till flexibel vikarietillsättning

Se in- och utlånad 
personal tydligt i  
Time Care Planering 

Registrera och boka 
direkt i en vikaries 
kalender utan dennes 
involvering

Prioritering av rätt 
resurs vid rätt tid då 
vikariens timbank 
syns vid tillsättning av 
beställningar

Ordinarie anställda 
behöver inte lägga sin 
tillgänglighet utan kan 
istället tala om när 
de önskar vara lediga 
vilket underlättar 
hanteringen av 
ordinarie anställda

Bättre överblick Flexibel 
vikarietillsättning 

Enkel prioritering Bättre kontroll
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Fördelar - 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 in- 
och utlånad personal

Fördelar - 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

Behovet som uppstod hos våra kunder handlade främst om möjligheten att boka vikarier direkt 
utan uppdaterad tillgänglighet eller befintlig beställning. Med Avancerad Bokning tillkommer 
bland annat fler flexibla sätt att tillsätta personal och möjlighet att se saldon i sin schemagrupp 
för att ha bättre kontroll på sin personalstyrka och vikarierna.
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BOKA EN DEMOVISNING!

För mer information vänligen hör av er till er kontaktperson hos Time Care 
eller gå in på www.timecare.se 


