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Med Time Care Controller får organisationen full 
budgetkontroll över sina scheman

Time Care Controller visar tydligt om organisationen bemannar enligt 
budget – före, under och efter schemaläggningen – genom att visa 
kostnaderna så att resursanvändningen enkelt kan optimeras. 
Du får enkelt ut information från olika perioder och aktiviteter i de scheman 
som lagts. Du kan själv välja värden för vad till exempel en årsarbetare 
kostar och sedan tydligt se utfallet i form av kostnad eller vinst.

Få bättre budgetkontroll genom att direkt se vad schemat kostar 

Få ekonomisk kontroll över 
ditt schema 

Uppdatera 
schemakostnaderna 
för att enkelt se om din 
budget är på rätt spår

Skapa häslosamma 
scheman genom att 
säkerställa att raster 
läggs in och rygg mot 
rygg-pass undviks

Få ut det mesta av 
ordinarie personal 
genom att i första 
hand schemalägga 
medarbetare med för 
få budgeterade timmar 

Skapa kontinuitet 
och mätbara 
nyckeltal genom att 
göra uppföljning av 
verksamheten varje 
månad 

Skapa en klar överblick 
för controllern 
med nyckeltal och 
information 

Budgetkontroll Hälsosamma scheman Effektivitet Mätbarhet Översiktsvy



Fördelar

• Ger en klar överblick för nyckeltal och händelser för 
den valda perioden

• Resursanalys redan innan schemat används
• Tidsregler som ger en kontroll för om schemat är 

hälsosamt

Skapa hållbara och hälsosamma scheman genom att säkerställa att raster läggs in och rygg i 
rygg-pass undviks. Med detta smidiga verktyg räknar du lätt ut hur många timmar det planerade 
schemat ligger över eller under budget.
Time Care Controller innehåller ett statistikverktyg som hämtar data för olika aktiviteter 
och arbetsplatser. Du kan få fram olika saldotyper, resurstider samt många andra typer av 
data. Det finns även en översiktssida med snabb och lättillgänglig information om den valda 
arbetsplatsen.
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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 


