
eGruppe

Online vagtplanlægning

eGruppe er Danmarks førende webbaserede online vagtplanlægnings-  
værktøj. Udviklet med fokus på brugerne og med henblik på at lette vagtplan-
lægningen samt overskueligheden i private såvel som offentlige virksomheder. 
Når vagtplaner skal udarbejdes, eller der arbejdes med avancerede overens-
komster, stilles der store krav om, at vagtplanlægningen er korrekt og bruger-
venlig. Det er samtidigt nøglen til større lønsomhed. 

eGruppe er et nemt og brugervenligt vagtplanlægningssystem.  
Brugerfladen er moderne og overskuelig. Du kan generere statistik og  
rapporter og derved opnå en langt bedre opfølgning. 
Samtidig gør den komplette online vagtoversigt det nemt at holde styr på 
fremtidige ændringer og historik og gennemføre eventuelle korrektioner  
uden huske-mails, papirlapper og telefonopkald.

Systemet er baseret på den nyeste teknologi. 
Med den enkle parameteropsætning, de mange muligheder for at auto-
matisere forretningsgange og muligheden for integration til virksomhedens 
lønsystem er eGruppe et fremtidssikret system uden vedligeholdelses-
omkostninger.



Hvorfor vælge eGruppe?

Letter det administrative arbejde og sparer tid

Som det mest effektive og fleksible online vagtplanlægningssystem til alle  
størrelser virksomheder giver eGruppe nogle revolutionerende muligheder for  
decentral adgang og Medarbejder Self-Service. Alt sammen via en almindelig  
webbrowser.

Via den enkle brugeropsætning er besværlige vagtplaner og håndtering af en lang 
række spørgsmål fra medarbejdere om løn og overenskomster, private såvel som 
offentlige, nu fortid. De kan nemlig selv få adgang til relevante data – hvis virksom-
heden ønsker det.

Ønsker medarbejderen en vagtændring, kan de personer, der besidder samme  
kvalifikationer, byde ind på vagten. Lederen skal altså ikke længere bruge tid på  
at finde en erstatning, men blot godkende ændringen.
Med lønintegration sikres medarbejderne korrekt løn til tiden uden en masse 
manuelle og tidskrævende kontroller. 

De mange muligheder og funktioner sikrer, at de administrative opgaver reduceres, 
og at tiden kan bruges på andre forretningsorienterede opgaver.

 
Ønsker du at høre mere om mulighederne i eGruppe, kan du kontakte eGruppe  
på tlf. 4816 6000 eller sende en mail til salg@egruppe.dk.

Nøglefunktioner
• Webbaseret vagtplanlægning
•  Overskuelig håndtering af avancerede overenskomster
•  Komplet datostyring
• Automatisk korrektur af tidligere vagter
•  Fremtidssikret investering
•  Åben for integration til lønsystemer 
•  Medarbejdere kan selv rette stamoplysninger, bytte   
 vagter, sende beskeder og bede om fri - online

Fordele
• Let brugeradgang via en browser
•  Letter arbejdet ved overenskomstændringer
•  Hurtigt overblik over historiske og fremtidige ændringer
• Sparer tid ved rettelser og sikrer korrekt beregning af løn
•  Ingen investering i software, servere og opdateringer
•  Forhindrer tidskrævende dobbeltregistrering
•  Giver engagerede medarbejdere og sparer tid


