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Et par hurtige anbefalinger... 

Gentagelser fra dagens andre anbefalinger kan forekomme  
 
Før udvælgelse:  
 
 Tal med jeres netværk: anbefalinger på løsninger, bliver noget bestemt fremhævet (funktioner, leveringstid, svartid, support etc)?  
 
 Powerpoint er tilgivende: se/prøv løsningen og stil spørgsmålene (kan den dét I  gerne vil?) 

 
 Standard/ skræddersyet løsning: Se jer selv i systemet inden I vælger - kan løsningen håndtere JERES måde at arbejde på, eller er 

det jer det skal passes ind i løsningen?  
 

 Integrationer: undersøg om løsningen allerede har services på plads; kan det/ har det/ kan det tænkes engang... 
 

Under implementering: 
 

 Involvér medarbejderne: før, under og efter implementeringen – input gør løsningen bedre, skaber ejerskab og giver bedst mulige 
anvendelse. 
 

 Uddannelse: sæt tid af til igangsætninger og opfølgende kursus.  
 

 Superbrugere: Sørg for at have superbrugere i både administration og blandt udførende medarbejdere – ”kulturbærere” og 
”ambassadører” er essentielle for succés.  
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Hvad er Synchronicer – de store linjer 

”Vi sætter standarden for den mobile digitale arbejdsdag” 

For samlet overblik og beskrivelser se: www.synchronicer.com  
 

 
 Tip-løsninger (apps og web): til borgere og brugere 
 Registreringsapps: fotos, tekster, tegninger, dokumenter, GIS-objekter 

etc etc 
 Job+: appen til alt udførende arbejde  (ad-hoc, ruter, årshjul, tilsyn, etc 

etc) 
 Opgavestyring: opgaver ind/ud, disponeringsværktøjer, 

ruteoptimeringer, overblik etc etc... 
 Tidsregistrering : født af opgavestyring, eller selvstændigt med 

integration til OPUS, Brugerdata, NAV mfl... 
 Tilsynsmodul: vejkategorier, risikotræer, kvalitetstilsyn, legepladser etc 

etc 
 Tracking: fastmonterede enheder i køretøjer og maskiner, samt via 

Job+ til de udførende medarbejdere 
 Værkstedsmodul: overblikket over køretøjer og maskiner – drift og 

service 
 Udlånsmodul: Hvem har hvilke maskiner?  
 eArkiv: elektroniske arkiver med synkronisering og offline-funktionalitet 

(godkendt af SKAT og Arbejdstilsynet) 
 

 Et hav af branchespecifikke løsninger... 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.synchronicer.com/
http://www.synchronicer.com/
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Opgavestyring i grove træk 

”Opgavestyring” 
Synchronicer er den samlende motor bag en 

lang række funktioner og moduler til 
overblik, optimering, disponering og 

rapportering 

Apps til at registrere  og tippe 
Specifikke apps til at lade brugere, borgere, 

bestillere, interne kollegaer og 
underleverandører registrere opgaver. 

Apps til at udføre arbejde (Job+) 
App til at modtage og dokumentere 

udførslen af arbejdet, med chatfunktion: 
Ad-hoc, ruter, cyklisk arbejde, tilsyn mm. 

Tidsregistrering (Job+ / alene) 
Registrering af løntimer, operationer, 
aktiviteter, steder, maskiner etc etc. 

Integrationer til andre systemer  
OPUS, Brugerdata, NAV, GIS, ChemiControl, 

Vinterman, Miljøportalen m.fl. 
 
 

Bestillermodul 
Bestillere, interne kollegaer og 

underleverandører registrerer og holder sig 
ajour omkring opgaver. 

eArkiv 
Elektroniske arkiver, synkroniseret og offline 

funktionalitet. Til APB, APD, 
registreringsattester, vejledninger, tlf-lister, 

MED-referater etc. 

Tracking, Værksted & Udlån 
Hvem bruger hvilke maskiner, hvem er lige 

nu i nærheden, hvem kørte dér i forrige 
måned?  

Med driftsrapporter til rentabilitet, syn og 
service etc.  

Data og rapporter 
I ejer data, fuld historik, GDPR-compliant.  

Der findes en lang række færdige og 
tilpassede rapportmuligheder for visning og 

tendenser i data i Synchronicer; grafer, 
pdf’er, excel ark etc. samt naturligvis fuld 

eksport af alle data  
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Live demo  

Live er sjovere end powerpoints 
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Hvor kommer opgaverne fra?  

Brugere og borgere: Tip-løsninger 
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Hvor kommer opgaverne fra?  

Egne adminstrative, interne, bestillere, 
eksterne leverandører m.fl 
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Hvor kommer opgaverne fra?  

GIS 
 
 Der integreres til eksisterende GIS-løsninger 
 Eller der eksporteres/importeres manuelt  
 Alternativt tegnes og oprettes ruter, arealer mm i Synchronicer 
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Hvor kommer opgaverne fra?  

Observationsmelding 

 
 Observationsmeldingen omfatter arbejdsgange som defineres ud fra 

opgavetypen, dvs at der ikke spørges/vises unødige felter – kun 
relevant for medarbejderens problemstilling.  

 Mulighed for arbejdsgange med 2 klik, eller lange special opsætninger 
med betingede værdier og relationer (fx tilsyn med beregninger).  

 Der kan bla. medtages:  
 
 - Opgavetyper og eventuelle områder 
 - Beskeder 
 - Fotos (stempling af tid, sted og dato) 
 - Satellitfotos 
 - Tegninger (kanvas eller på fotos/sattelit) 
 - Angivelse af nøjagtig placering 
 - GPS: punkter og polygoner (flader) 
 - Dropdowns og krydslister etc 
 - Plejeplaner 
 - Instruktioner og manualer 
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Selve opgavestyringen  

Overblik og disponering  

 
 Indgangen giver adgang til alle 

tilknyttede moduler. 
 Selve opgavestyringen kan styres og 

opsættes af de enkelte brugere, med 
egne og delte visninger – således at de 
enkelte brugere får nøjagtigt dé 
detaljer og informationer som dé 
vurderer højest og nødvendige.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se www.synchronicer.com for detaljer 
og funktioner i opgavestyringen, eller 
kontakt os for en demo.  
 
 
 

 

http://www.synchronicer.com/
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Selve opgavestyringen  

Job+: Arbejde med opgaverne – helt basalt 
 

 
 Appen er ”en rigtig app” og der er således offline-

funktionalitet, så medarbejderne ikke oplever 
ventetid, snurrehjul eller ikke at kunne arbejde 
ved dårlig dækning.  

 Der benyttes personlige logins pr medarbejder. 
 Appen giver overblik over tildelte eller 

puljeopgaver, med liste- eller kortvisning, filtre 
over opgaver, tidsvinduer, afstand etc.  

 Appen benyttes som redskab til alle typer opgaver; 
fx. ad-hoc, gentagende plejeopgaver, ruteopgaver 
med kort- og rutevisning, tilsynsopgaver m.fl.  

 Opgaver kan være fordelt til medarbejdere, eller 
medarbejdere kan plukke fra pulje. 

 Opgaver kan være prioriteret efter 
ankomstvinduer, eller status (automatisk eller 
påført). 

 Opgaver kan være ruteoptimeret via algoritme. 
 Opgaver kan danne tidsregistreringer til brug for 

løn- og ressourcestyring. 
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Selve opgavestyringen  

Tidsregistrering – helt basalt 
 

 
 Der benyttes personlige logins pr medarbejder. 
 Tidsregistreringer kan være ”født” fra 

opgavestyringen og medarbejderens dag, så 
medarbejderen blot skal godkende sine 
tidsregistreringer. 

 Medarbejdere kan tilhøre grupper (afgør 
adgang til operationer/steder etc) 

 Medarbejderne kan have favoritter og 
muligheder for ”hurtig opret” så de 
bagvedliggende posteringer ifht kontoplan 
allerede er klaret. 

 Der kan køres med ferie- og flexsaldo-visning, 
så medarbejderne selv kan følge med. 

 Enkelte medarbejdere kan tildeles rettigheder 
til at registrere på vegne af andre 
medarbejdere. 

 Der kan registreres i teams.  
 Der kan registreres for køretøjer og maskiner, 

samt grupperinger af disse.  
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Ledelsesrapportering 

Heatmaps, grafer, rapporter, pdf’er, csv’er mm.  
 

 I ejer alle data og kan til enhver tid eksportere 
som I finder behov for, samt integrere til egen 
backend.  
 

 Synchronicer har en række rapporter for 
visning af data; grafmodul, pdf’er, csv’er m.fl.  
 

 Heatmaps for geografisk tendensvisning af 
opgaveforekomster, udført arbejde etc etc. 
 

 Visninger af fx. responstider, liggetider etc for 
opgaver, forbrugt tid på driftsområder eller 
specialopgaver, driftstimer på maskiner, etc 
etc. 
 

 Der kan oprettes specialrapporter for specielle 
arbejdsgange. 
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TAK FOR I DAG 

Opgavestyring 

eArkiv 

Tidsregistrering 

Værksted 

Udlån 

Udkaldsrobot 

IoT 
Tracking 

Tilsyn 

RotteGIS 

Vintermodul 
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