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SPSPSPSP----EXPERTEXPERTEXPERTEXPERT er et modulopbygget Workforce Management system. Systemet er 

repræsenteret med over 800 installationer fordelt over hele verden.   
 
 

SPSPSPSP----EXPERTEXPERTEXPERTEXPERT anvendes inden for mange forskellige brancher, f.eks. Call Center, handel, 

transport, produktion, sundhed og sikkerhed.  
 
 
 

SPSPSPSP----EXPERTEXPERTEXPERTEXPERT løser følgende opgaver: 

 
• Timeregnskab, 

• Vagtplanlægning 

• Planlægning og forecasting af 

personalebehov 

• Planlægning af tilstedevær og 

fravær  

• Arbejdstidsplanlægning 

• Kapacitetsplanlægning  

 

 

• Opgaveplanlægning 

• Projektplanlægning 

• Tidsregistrering 

• Webterminal / Intranet 

• Online timeregnskab 

• Real time kontrol  

• Rapportering / Statistik 

• Controlling  

 
 

 

SPSPSPSP----EXPERTEXPERTEXPERTEXPERT har flere funktioner til udveksling af data med virksomhedens øvrige IT-

systemer (f.eks. HR-system, lønsystem, tidsregistreringssystem, produktionssystem). 
Dataudveksling sikrer datavaliditet og mindsker tidsforbruget til registrering. 

 

SPSPSPSP----EXPERTEXPERTEXPERTEXPERT er parameterstyret, derfor kræver systemopsætning og tilpasning ikke særligt 

kendskab til programmering. 
 
 
 
 

             
 



 
_______________________________________________________________ 

 
 
Buchwaldsgade 50                                                                                              Side 2 af 10 
5000 Odense C  
info@lsr-consult.dk - www.lsr-consult.dk 

SPSPSPSP----EXPERTEXPERTEXPERTEXPERT har følgende potentiale for din virksomhed ud fra en taktisk vinkel: 

 
 
 

Effektivitet  

• Synlig reduktion af bruttoløn 

omkostningerne. 

• Return on Investment i løbet af få 

måneder. 

• Perfekt synkronisering af 

arbejdsmængde og 

bemandingsniveauer. 

• Reduktion og forebyggelse af overtid. 

• Forbedrede data til controlling og 

statistik. 

• Øget produktivitet. 

• Betydelig reduktion af planlægningstid. 

• Hurtig og ukompliceret introduktion. 

 

Planlægningssikkerhed 

• Forebyggelse af fejlplanlægning. 

• Fleksibel hensyntagen til interne og 

eksterne regler (lokalaftaler, 

overenskomster, lovgivning, etc.). 

• Simulering af arbejdstidsmodeller. 

• What-if scenarier og alternative planer. 

• Præcis budgetkontrol og 

efterkalkulation af projekter. 

• Detaljeret rapportering. 

• Prognoser af fremtidigt 

personalebehov, forecasting. 

 

Brugervenlighed 

• Let at lære, kræver ikke 

programmeringskendskab. 

• Modulopbygget uddannelses program. 

• Overskuelig, ergonomisk brugerflade.  

  

Øget motivation og medarbejder 

tilfredshed 

• Retfærdig og logisk planlægning. 

• Hensyntagen til vagtønsker. 

• Forebyggelse af overtid og ubekvemme 

vagter. 

• Transparent planlægning via tidskonti 

og timeregnskab. 

• Korrekt kompensation for udført overtid. 

 

Fleksibilitet 

• Skalerbare løsninger. 

• Egen systemkonfiguration ved 

uddannede brugere. 

• Lagring af alle arbejdskontrakter og 

brugerdefinerede tidskonti. 

• Bonus og flekstidssystemer kan 

opsættes efter virksomhedens behov. 

• Standardiserede interfaces. 

 

Fremtidssikret teknologi 

• Fleksibelt, modulopbygget system med 

definerbare Workflows. 

• Kan integreres med et stort antal 

systemer og databaseplatforme. 

• Ideel Add-on til ERP systemer. 

• Anvender moderne teknologi (Internet 

og Intranet, WAP mobil telefoner). 

• International multi-sproget løsning. 

• Forskellige planlægningsmetoder til 

rådighed. 

• Fortsat udvikling af systemet. 

 

 

 

SPSPSPSP----EXPERTEXPERTEXPERTEXPERT    har fire hovedmoduler: Vagtplan, Arbejdsstedsplan, ForecastVagtplan, Arbejdsstedsplan, ForecastVagtplan, Arbejdsstedsplan, ForecastVagtplan, Arbejdsstedsplan, Forecast,,,, Webterminal Webterminal Webterminal Webterminal. 
Modulernes opbygning og funktion beskrives på de følgende sider. 



 
_______________________________________________________________ 

 
 
Buchwaldsgade 50                                                                                              Side 3 af 10 
5000 Odense C  
info@lsr-consult.dk - www.lsr-consult.dk 

SPSPSPSP----EXPERTEXPERTEXPERTEXPERT - VVVVAGTPLANAGTPLANAGTPLANAGTPLAN    
 
 

 
 
 

Fakta om vagtplanen:Fakta om vagtplanen:Fakta om vagtplanen:Fakta om vagtplanen:    
 

• Vagtplanen er kalenderstyret og indeholder systemets grunddata - vagter, 
medarbejdere, kontrakter, kvalifikationer/funktioner, timeberegningsregler m.m. 

 
• I vagtplanen planlægges, beregnes og vises medarbejdernes arbejdstider og fravær. 

 
• Det kan arbejdes med planlagt og faktisk plan (primo – ultimo planlægning). 

 
• Der er automatisk regelkontrol af timeregler og konti. 

 
• Vagtindtastninger og ændringer logges med bruger og tidspunkt 

 
• Der kan konfigureres og vises saldokolonner, med saldi eller beregninger af saldi fra en 

eller flere ønskede konti.  
 

• Der kan opsættes bemandingsniveauer til at kontrollere, at der er det rette antal 
medarbejdere med de rette kvalifikationer på dagen (døgnet). 

 
• Der er fuldt timeregnskab med timeafregning til eksterne lønsystemer. 

 
• Da planen rummer utrolig mange informationer er det muligt at opsætte forskellige 

visninger, filtre og sorteringer, der begrænser mængden af samtidig vist information. 
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HHHHvorfor anvende vorfor anvende vorfor anvende vorfor anvende vagtvagtvagtvagtplanlægningplanlægningplanlægningplanlægning::::    

    
 

• Automatisk vagtplanlægning ud fra faste vagtmønstre og/eller ønskevagter, med 
overholdelse af kontrakter og arbejdsregler (overholdelse af timeregler, 
arbejdstidsaftaler, tillæg, m.m.) sikrer en hurtig, ensartet og korrekt grundplanlægning. 

 

• Ferie og andet fravær kan registreres fremtidigt og overskrives ikke ved senere 
automatisk planlægning af perioden. Det giver godt overblik over den langsigtede 
bemanding og mulighed for at foretage justeringer i god tid 

 

• Hurtigt overblik over manglende/overskydende bemanding på dagen og enkel 
registrering af ændringer sparer tid for planlæggeren. 

 

• Mulighed for opsætning af alle kontrakttyper og skift af kontrakt med historik sikrer en 
fleksibel administration af alle medarbejdere: Fuldtidsansatte, deltidsansatte, 
timelønnede og vikarer. 

 

• Oprettelse af ønskevagter og visning af behandlingsstatus - ikke behandlet, godkendt, 
afvist – giver planlæggeren et optimalt værktøj til planlægning med medarbejderønsker. 

 

• Online opdatering af saldi gør det muligt at se effekten af den aktuelle planlægning 
umiddelbart.  

 

• Adgang til opdaterede saldi for alle medarbejderes regnskabskonti (som ferie, sygdom, 
normtimer, afspadsering m.m.) gør det muligt at opsætte et utal af rapporter til 
controlling og ledelsesinformation. 

 

• Systemet administrerer udlån og midlertidig overflytning af virksomhedens 
medarbejdere til andre afdelinger / medarbejdergrupper. Det giver en enkel og sikker 
procedure for udlån.  

 

• Sammenligning af planlagt og realiseret plan giver mulighed for afvigelsesrapportering. 
 

• Styring af medarbejdernes kvalifikationer med historik, gør det f.eks. muligt at følge 
udviklingen i den enkelte medarbejders kvalifikationer og at indsætte udløbsdato ved 
kvalifikationer, der skal fornys med jævne mellemrum (f.eks. certifikater, 
førstehjælpsprøver, m.m.). 

 

• Oprettelse af brugerdefinerede felter med og uden historik, giver mulighed for at tilføje 
felter til medarbejder stamdata som f.eks. lønnummer, cpr. nummer, stilling, m.m. 
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SPSPSPSP----EXPERTEXPERTEXPERTEXPERT    ----    AAAARBEJDSSTEDSPLANRBEJDSSTEDSPLANRBEJDSSTEDSPLANRBEJDSSTEDSPLAN    
 
 

 
 
 

Fakta om arbejdsstedsplanFakta om arbejdsstedsplanFakta om arbejdsstedsplanFakta om arbejdsstedsplanenenenen::::    

 

• Planen er hierarkisk opbygget med arbejdsstedsgrupper, arbejdssteder og 
arbejdsfunktioner. 

 

• Til hver funktion er angivet hvor mange medarbejdere, der er behov for på et hvilket 
som helst tidspunkt af døgnet (bemandingsbehov). 

 

• Hver medarbejder er tilknyttet bestemte funktioner baseret på kvalifikationer. 
 

• Ud fra vagtplanens vagttider og de enkelte funktioners bemandingsbehov planlægges 
medarbejderne til bestemte funktioner på bestemte tider af dagen. Disse funktioner 
tildeles individuelle prioriteter alt efter hvilken funktion, det er mest ønskeligt, at den 
enkelte medarbejder udfører. 

 

• Den overordnede planlægning foretages ved hjælp af automatiske 
planlægningsværktøjer samtidig med, at det er muligt at foretage manuelle ændringer 
og tilretninger. 

 

• Funktionsplanlægningen foretages ned til minuts nøjagtighed. 
 

• Visningen af planen kan tilpasses individuelt og der kan gemmes flere visninger alt efter 
behov. Medarbejderdelen kan sorteres efter vagttider og forskellige nøgletal. 
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Hvorfor anvende arbejdsstedsplanlægning?Hvorfor anvende arbejdsstedsplanlægning?Hvorfor anvende arbejdsstedsplanlægning?Hvorfor anvende arbejdsstedsplanlægning?    

    
 

• Automatiske planlægningsværktøjer sparer tid og sikrer den bedst mulige bemanding 
over dag eller døgn – det rette antal medarbejdere, med de bedst mulige kvalifikationer. 

 

• Planen giver et præcist billede af hvilke medarbejdere, der er til stede på et hvilket som 
helst tidspunkt af dagen. Det giver planlæggeren mulighed for at se hvem, der kan 
gives fri eller tildeles ekstra timer i tilfælde af ændring i bemandingsbehovet. 

 

• Pauseplanlægning sikrer fordeling af medarbejderne, så bemandingen opretholdes i 
pauseperioderne.  

 

• Præcis bemanding af alle funktioner, også i pauseperioder og perioder hvor nogle 
medarbejdere deltager i møder, kurser el. lign. og derfor ikke reelt er til rådighed. 

 

• Medarbejderne tildeles prioriteter til de enkelte arbejdsfunktioner. Det sikrer, at der er 
de bedst kvalificerede medarbejdere ved alle funktioner, at medarbejderønsker om 
arbejdsfunktion kan efterkommes og at bestemte medarbejdere kan foretrækkes til 
bestemte placeringer, når de er kvalificerede til at udføre flere funktioner. 

 

• Forskellige visninger af planen og sorteringer af medarbejderdelen, gør det lettere for 
planlæggeren at finde den rette medarbejder at give fri eller sætte ind ved over- eller 
underbemanding. 

 

• Planen giver overblik over bemandingen af alle funktioner på alle tider af døgnet. 
 

• Planen giver overblik over den enkelte medarbejders aktuelle arbejdsfunktion på et 
hvilket som helst tidspunkt af døgnet. 

 

• I planen ses konsekvenserne af planlægningen umiddelbart. Perioder med forkert 
bemanding vises med farvemarkering af det tidsrum, hvor de forekommer. Det giver 
overblik og mulighed for at agere i tide 

 

• Den automatiske planlægning kan sikre overholdelse af maksimum og minimum 
arbejdstid ved arbejdsfunktionerne, så arbejdstiden ved krævende arbejdsfunktioner 
fordeles og eventuelle regler overholdes. 

 

• Arbejdssteder kan fordeles på kostcentre. Det betyder at der kan rapporteres på det 
samlede ressourceforbrug i f.eks. en afdeling eller produktionsenhed. 

 

• Alle informationer i arbejdsstedsplanen kan udskrives i listeform og danne grundlag for 
rapportering. 
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SPSPSPSP----EXPERT EXPERT EXPERT EXPERT ––––    FFFFORECASTORECASTORECASTORECAST    
 
 

 
 
 

Fakta om Forecast moduletFakta om Forecast moduletFakta om Forecast moduletFakta om Forecast modulet::::    

 

• I forecast modulet beregnes fremtidigt bemandingsbehov ud fra historiske data og/eller 
indtastede eller importerede tal for forventet ’produktion’.   

 

• Input til beregning af bemandingsbehov kan f.eks. være ACD-tal, kasseomsætning, 
budgettal. 

   
• Der kan beregnes bemandingsbehov for både Inbound, Back Office og Outbound 

opgaver. 
 

• Der kan foretages kampagneplanlægning. 
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Hvorfor anvende forecast?Hvorfor anvende forecast?Hvorfor anvende forecast?Hvorfor anvende forecast?::::    

 
 

• Der kan udregnes bemandingsbehov på baggrund af historikdata.  
Enten elektroniske data importeret fra f.eks. telefonsystemer eller kasseterminaler eller 
manuelt indtastede data, der bygger på erfaringer med lignende opgaver eller forventet 
produktion / omsætning.  

 

• Inbound og Backoffice opgaver kan kombineres, så de udgør et samlet 
bemandingsbehov. 
Det giver f.eks. mulighed for at udnytte perioder med lav Inbound aktivitet til afvikling af 
Backoffice opgaver og på den måde anvende arbejdskraften effektivt. 

 

• Det er muligt at indregne dage eller perioder med særlig høj eller lav aktivitet. Det kan 
f.eks. være dagene efter udsendelse af fakturaer, tidspunkter efter reklamespots på tv, 
en aften hvor der vises landkamp i fodbold på tv, etc. 

 

• Der kan foretages kampagneplanlægning, der beregner bemandingsbehov til 
afgrænsede Outbound opgaver. Giver mulighed for at afvikle flere kampagner 
sideløbende og bevare overblikket over bemandingsbehovet. 

 

• Der tilknyttes en afviklingsperiode til de enkelte kampagneopgaver og selve afviklingen 
prioriteres. 

 

• Ved kampagneplanlægning kan arbejdsopgaverne oprettes som skabeloner i systemet, 
så de senere kan genbruges eller redigeres. 
En opgaves størrelse defineres f.eks. som antal opkald, der skal udføres, forventet 
antal opkald på en telefontime, m.m. 
 

• Der tages højde for træffetid på de enkelte opgaver. Ikke alle målgrupper træffes hele 
dagen eller inden for samme tidsrum og det er derfor nødvendigt at medregne træffetid, 
for at få et præcist billede af bemandingsbehovet på dagen.  
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SPSPSPSP----EXPERT EXPERT EXPERT EXPERT ––––    WWWWEBTERMINALEBTERMINALEBTERMINALEBTERMINAL 

 
 

 
 
 

Fakta oFakta oFakta oFakta ommmm webterminalen: webterminalen: webterminalen: webterminalen:    

 
• Modulerne i SP-EXPERT kan kombineres med en webterminal.  
 

• I webterminalen kan medarbejderne indtaste ønsker til vagter, rådighedstid, ferie, 
afspadsering og andre fridage. 

 

• Ønskerne kan tilføjes kommentarer.  
 

• De kan registrere arbejdstid og aktiviteter. 
 

• Medarbejderne kan selv rette personlige data, som f.eks. adresse, telefonnummer, 
navn. 

 

• Det er muligt for den enkelte medarbejder at se sin egen vagtplan samt se udvalgte 
rapporter over f.eks. flextid, afspadsering, afholdt ferie, m.m. 

 

• Der kan åbnes en årskalender, som med farvemarkering viser status for planlæggerens 
behandling af vagt- og ferieønsker (ikke behandlet, anvendt, afvist). 

 

• Webterminalens layout kan tilpasses så det afspejler virksomhedens øvrige materiale. 
 

• Der kan opsættes links til system-eksterne sider, som virksomhedens intranet, 
websider, m.m. 
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Hvorfor anvende Hvorfor anvende Hvorfor anvende Hvorfor anvende webterminalwebterminalwebterminalwebterminal?:?:?:?:    

 
 

• Indsigt og medansvar for planlægningen øger generelt motivationen hos 
medarbejderne. 

 

• Medarbejdernes indtastning af ønsker reducerer planlæggerens arbejdsopgaver. 
 

• Medarbejderne opdaterer selv udvalgte personlige data og fjerner hermed en 
rutineopgave fra personale afdelingen. 

 

• Den enkeltes mulighed for at se vagtplan og trække rapporter over personlige 
nøgletal som saldi for ferie, sygdom, afspadsering, m.m. giver ham/hende overblik 
og sparer administrativ tid. 

 

• Muligheden for at registrere aktivitetstid, giver virksomheden overblik og leverer 
vigtige data til controlling.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

             


