
 
 

EFFEKTIVISERING 
DRIFT OPTIMERING 

SMART DRIFT 
 
 
 



Mål 
SUNDBY-HVORUP 
BOLIGSELSKAB 

 

At højne serviceniveauet for beboerne 
i Sundby-Hvorup Boligselskab 

At skabe et værktøj til forbedret 
opgaveplanlægning og 
dokumentation i driftsafdelingen 

At anvende statistisk materiale til 
udvikling og effektivisering af  
driftsafdelingen 

 

 



SYSTEM 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

EFFEKTIVISERING/ OPTIMERING 



Orientering omkring Docospot til: 

Forretningsudvalg 

Organisationsbestyrelsen.  

Virksomhedsnævn. 

Personalet. * 

Beboerne. * 

 

PROCESSEN 
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Orientering af personalet 

Hele driften indkaldes til orienteringsmøde 

Vi skal kigge på Proces Effektivisering (Nogen ville kalde det arbejdsrutiner, opgaverutiner). 

• Alle processer kortlægges elektronisk(Docospot) og vil løbende blive optimeret. 

Når vi kender alle processerne, skal vi planlægge og arbejde mere ”smart”. 

Ledelsen skal sammen med medarbejdere finder simple, hurtige og effektive forbedringer, ude i driften. 

 

Medinddragelse af personalet 

Der nedsættes en ambassadør gruppe, som vælger hvilket opgaver der skal registres i Docospot. 

• Der holdes workshops med ledelsen og personalet omkring opgaven. 

• Der køres test i en ”sandbox”. 

 Der rettes fejl og mangler dynamisk. 

• Alle personaler inkl. Kontorpersonalet prøver at ”bestille” service via QR koden (at agerer beboer).  

 

PROCESSEN 
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Orientering af beboerne 

Vi laver et oplæg på alle beboermøderne. Vi fortæller bl.a. at 

• Beboerne skal også kunne bestille service med sin smartphone og QR kode. 

 

• Beboerne skal via SMS have påmindelse omkring servicebesøg. 

 

• Beboerne får efter teknikerbesøg, en rapport om, hvilket arbejder som der er udført i lejligheden. 
- Samtidig kan beboeren deltage i en tilfredshedsundersøgelse. 

 

PROCESSEN 
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DOCOSPOT FLOW 

Ledelsen 

Ejendomsmester 

Beboer 



 

 



 

 



SCAN QR KODE 



 

 



 

 



 

 



OPGAVE LISTE 



OPGAVEOPRETTELSE PÅ PC´EN 



MOBIL TILGANG - ANDROID 



MOBIL TILGANG 



Servicerapport 



SERVICERAPPORT 



RAPPORT TYPER 

Leder 
rapport 

4 rapport typer + Beboer-rapport 

Afdelings 
rapport 

Inspektør 
rapport 

Medarbejder 
rapport 

udsendes 
automatisk 

udsendes 
automatisk 

udsendes 
automatisk 



Afdelingsrapport 



AFDELING RAPPORT 



AFDELING RAPPORT 



Funktionær rapport 
 



FUNKTIONÆR RAPPORT 



Område rapport 

 



OMRÅDE RAPPORT 



OMRÅDE RAPPORT 



LEDER RAPPORT 



ROADMAP 

Roadmap - nye ideer 
Samarbejde med EG Bolig om data sharing 
Ressourcestyringssystem 
Auto rekvisitionssystem 
Udtræk af data i CSV filer til bearbejdning i Excel 
Sammenkobling af mulighederne i Docospot Industri og Docospot Bolig 
Tilkobling af sensorer til måling af: 

Temperatur 
Fugt 
Skimmelsvamp 
Nødvendig udluftning, etc. 
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