Planlagte Runder
Planlagte runder bruges til at få advarsler når nogle eller alle lovede scanninger ikke er
udført inden for det aftalte tidsrum.
Det sker i nogle tilfælde at man kommer til at springe nogle scanninger over Af den ene eller
anden grund f.eks. medarbejderen ikke har kunnet finde de Tags, og i den sutuation vil det
være rart at få det at vide så man kan få rettet op på situationen.

Gå ind under menupunktet Runder, her vælger du Planlagte Runder.

Her kan du se en oversigt over alle Planlagte Runder.
1.) Du kan se dem pr. Dag, Uge, Måned eller i en Liste.
2.) Du kan lave en Kopi, Ændre eller Tilføje en ny Planlagt Runde.

Vi vil herunder beskrive hvordan man laver en Runde hos Allerup’s kontor. Vi har aftalt at
Kontoret skal tilses 2 gange mellem kl. 22:00 og 04:00.
Runden kan foretages af alle Vagter / Medarbejdere frit inden for det angivne tidsinterval og
er dermed hvad vi kalder en Løs Runde.
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Planlagte Runder
Hvordan sættes det op i Check’N’Report?

1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)

Beskrivelse.
Vælg Vagter / Medarbejdere, her er valgt alle (Select All).
Vælg Løs Runde.
Sæt tidsinterval unde Tjek tidsramme.
Vælg Tjekpunkter og antal gange de skal scannes i tidsrummet.
Slå Gentag til (Aktiver) og vælg hvor ofte Runden skal gåes (Her hver dag).
Aktiver for at starte den Planlagte Runde, herefter kan den ikke Ændres
Man kan Lave en Kopi eller en ny.
8.) Vælg Alarm med Email, så sendes en Email hvis ikke alle Tjekpunkter er Scannet.
9.) Tryk på GEM.
Nu kan de valgte tjekpunkter scannes (besøges) på et hvilket som helst tidspunkt inden for
tidsrammen uden at de bliver rapporteret som mistede.
Hvis Runden ikke er Løs, skal tidspunk sættes for hvert enkelt Tjekpunkt.
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