WINLAS WEBB
Det kompletta chefsstödet
WinLas Webb är ett komplett verktyg som ger chefen alla viktiga uppgifter som den behöver för att utveckla sin personal på bästa sätt. Informationen är alltifrån anställningstid, LAS-tid och viktiga händelser till samtalsdokumentation,
kompetensuppgifter och kurser kopplade till dessa. Verktygen som chefen kan använda sig av är bland annat rapporter, en funktion för varselhantering, ett simuleringsverktyg för att förutse konverteringar och kursanmälan. Tack vare
att alla dessa funktioner är samlade på en plattform får chefen en bättre överblick av sina anställda och slipper därmed oroa sig över att inte ha koll på personal som är på väg att konverteras, eller som har inaktuella kompetenser.

BAKGRUND

VARFÖR WINLAS WEBB?

WinLas Webb är ett helt webbaserat system som riktar sig till chefer. Systemet använder sig av samma databas som WinLas Grund, vilken fungerar som motor
för allt som presenteras i webben. WinLas Webb gör
det enkelt för chefer att komma åt sina anställdas viktigaste uppgifter, såsom anställningstid, LAS-tid, viktiga händelser mm. Oavsett var de befinner sig eller
vilken plattform de använder. Systemet är designat för
att vara intuitivt och användarvänligt i alla led. Med
flertalet mycket användbara tilläggsmoduler såsom
Kursadministration, Personalanteckningar och Kompetens blir det enkelt för er organisation att samla alla
chefernas behov på ett och samma ställe.
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▪ Smidig åtkomst
▪ Intuitivt och modernt gränssnitt
▪ Kraftfulla insticksmoduler
▪ Använd som molntjänst

winlas.se

FUNKTIONALITET
▪ Se LAS-status
Information kring aktuell LAS-, VIK- och AVA-tid
visas överskådligt för varje medarbetare. När personer närmar sig konvertering flaggar systemet.

▪ Hantera varsel
Få ut beskedbrev direkt i webben. Genom att hantera hela processen i ett system säkerställer ni att
ni alltid har korrekta LAS-listor.

▪ Rapporter
Ta fram turordningslistor, LAS-listor, kompetensrapporter, legitimationsrapporter, mm. Sök utifrån organisation, filtrera på valda egenskaper.

▪ Chefslista
Tack vare chefslistan får chefen en bra översikt
över sin egen personal eftersom den kopplar ihop
medarbetare med chef. Chefen får en snabb information över vilka uppgifter som finns registrerade på en person, ex. huruvida medarbetaren har
inlagd kompetens, lärarlegitimation, händelser
och anteckningar.

▪ Simulera anställningar
Undersök innan anställning om ett vikariat eller
en allmän visstidsanställning kommer att leda till
en konvertering, samt när en sådan kommer.

▪ Påminnelser
Slipp hålla koll själv. Systemet skickar ut meddelanden och notifikationer till användare för att
varna om exempelvis närstående konverteringar
eller händelser som är på väg att löpa ut. Varje
månad finns det dessutom möjlighet att skicka ut
påminnelsemejl.

▪ Tilläggsmoduler
Lägg även till våra verktyg för Kompetens, Personalanteckningar och Kurs och ni har fyllt chefens
verktygslåda.

VAD SÄGER VÅRA KUNDER?

KONTAKT

"Vi i Vetlanda kommun använder sedan 2010 WinLas för
LAS-hantering och är mycket nöjda med program och support. Efterhand har vi köpt ytterligare programvara eftersom den är användarvänlig och motsvarar de behov vi
har för kursanmälan, personalanteckningar och att säkerställa att vi vet vilka kompetenser våra medarbetare har.
Vi är mycket nöjda."

För mer information om WinLas Webb, vänligen kontakta någon av våra konsulter.
Besök vår hemsida www.winlas.se
eller ring 0515-605050.
Vår support når ni också på support@winlas.se

- Vetlanda Kommun
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