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Medarbejderplan er en brancheløsning til HR, der udvikles i et 

tæt samarbejde med skolerne, og som understøtter håndterin-

gen af opgaver lige fra rekruttering over onboarding, fasthol-

delse og udvikling til offboarding. Medarbejderplan er en pro-

fessionel platform, der skaber, styrer og dokumenterer en 

kvalificeret HR-indsats, samtidig med at løsningen automatise-

rer og effektiviserer skolens HR-arbejdsgange. 

  

Workflowstyring  
– lad Medarbejderplan gøre arbejdet 
Med Medarbejderplans workflowstyring er det muligt at struk-

turere og automatisere de arbejdsgange, der knytter sig til 

jeres HR-processer: udsendelse af mødeindkaldelser, forbere-

delsesskemaer, beskeder, tjeklister, dokumenter, påmindelser 

m.m. 

Ud fra en beskrivelse af jeres arbejdsgange, skræddersyr vi 

løsningen til jer. Workflowstyring giver skolen en oplagt mulig-

hed for at effektivisere og optimere HR-indsatsen og for at 

kvalitetssikre og strømline arbejdet.  

 

Fleksibel Løsning 
Medarbejderplan er en fleksibel hyldevare. Vi tilpasser funktio-

nalitet, arbejdsgange, brugerrettigheder m.m. til netop jeres 

behov. 

I kan vælge at starte meget enkelt og senere udbygge anven-

delsen af systemet. 

 

HR-værktøj til alle medarbejdere 
Medarbejderplan er et værktøj, der anvendes af både HR-

funktionen, lederne og medarbejderne. I kan selv oprette for-

skellige brugergrupper, tildele dem de ønskede rettigheder og 

løbende ændre dem i takt med behovet. Det skaber basis for 

større forpligtelse overfor skolens HR-retning.  

Når teknikken gør det nemt 
Medarbejderplan leveres som Software-as-a-Service (SaaS), 

dvs. en abonnementsmodel, hvor den enkelte bruger har 

adgang til systemet via sin internet-browser. Der stilles ingen  

krav til  særlige installationer på den enkelte PC eller virksom-

hedens netværk. Det er enkelt og hurtigt at komme i gang. 

Medarbejderplan kan integrereres med studieadministrative 

systemer som EASY A/C, LUDUS og SIS, hvorved medarbejder-

stamdata , undervisningskompetencer o.l. kan importeres og 

løbende opdateres.  

Fra rekruttering til fratrædelse 

HR-løsning til hele uddannelsessektoren 
Skolerne står med en række fælles udfordringer: onboarding med styring af særlige 
ansættelses- og udviklingskrav til undervisere, den nye lederroller og styrkelsen af 
MUS som ledelsesredskab, planlægning og opfølgning på arbejdstidsaftaler, 
målrettet udvikling og anvendelse af medarbejdernes kompetencer, optimering af 
HR-processer m.m. 

Læs videre: 
 
Nøglefærdig løsning… 
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Der er også mulighed for at forenkle brugeradgangen med 

Single Sign-On og sign-on løsninger som UNI-Login og WAYF. 

 

Nøglefærdig løsning og nem implementering 
Medarbejderplan er skræddersyet til uddannelsessektoren og 

udvikles med baggrund i mangeårige erfaringer og i tæt dialog 

med brugerne.  

Med velafprøvede metoder og enkle starthjælpspakker hjæl-

per vi Jer effektivt og målrettet gennem implementeringspro-

cessen, og efterfølgende er vi med som sparringspartner i 

driften.  

Vores udgangspunkt er, at det skal være nemt at komme i 

gang, og at arbejdet skal rette sig mod klare forretningsmæssi-

ge mål. Det giver et solidt afsæt for, at I hurtigt opnår de øn-

skede resultater i Jeres organisation. 

 

En starthjælpspakke omfatter typisk: 

 

 Import af medarbejderdata 

 Kortlægning og design af workflows  

 Systemtilpasning (konfiguration og rettigheder)  

 Webbaseret vejledning til ledere og medarbejdere 

 Workshops for superbrugere 

 

Systemet er klargjort med en række workflows, spørgeskema-

er, samtaleskemaer, kompetencer m.m., baseret på best prac-

tice, og som efter behov kan tilpasses virksomhedens egen HR

-praksis.   

 

Med brugeren i centrum 
Det er vigtigt for os at hjælpe med en effektiv implementering 

af løsningen og efterfølgende, med optimering af den løbende 

anvendelse. En moderne og effektiv webportal til Support og 

Service sikrer hurtig adgang til instruktionsvideoer, guides, 

livechat, supportblog, webkonference m.m.  

Vi udsender jævnligt BrugerNyhedsbreve og afholder bruger-

træf og netværksmøder med fokus på erfaringsudveksling, 

planer for fremtidig funktionalitet samt særlige kundeønsker 

til vores løsninger.  

 

Medarbejderplan - brugere 
Medarbejderplan anvendes bredt inden for uddannelsessek-

toren af mere end 50 skoler blandt erhvervsskoler, gymnasier, 

VUC’er, SOSU-skoler, erhvervsakademier m.v. med tilsammen 

omkring 15.000 medarbejdere. 
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Med en stærk kombination af 

kompetencer indenfor HR og 

softwareudvikling, leverer vi  

HR-løsninger, der hjælper virksomheder 

med at optimere og professionalisere 

deres HR-processer på helt nye måder.  
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