
DayCheck til beskyttet beskæftigelse 
         En enkel løsning til overblik...
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PERSONALET 
DayCheck løsningen til centre for beskyttet beskæftigelse er et 
system, hvor borgerne og personalet kan registrere sig, når de 
kommer og går. Derudover indeholder DayCheck også andre 
funktioner, der kan hjælpe både personalet og borgerne i løbet 
af dagen.

DayCheck systemet giver 
bl.a. personalet følgende muligheder:
· Overblik over fremmødte borgere
· Chip administration 
· Planlægning af ferie
· Overblik over borgernes timer i beskyttet beskæftigelse
· Afsendelse af beskeder til borgerne
· Udsendelse af nyheder fra centret
· Brandliste 
· Adgang via iPhone/iPad app

DayCheck indeholder en række administrationsmuligheder, 
der er tidsbesparende for personalet, da de undgår en række 
manuelle processer.

DayCheck systemet giver bl.a.  
administrationen disse muligheder:
· Afsendelse af SMS, mails og DayCheck beskeder til 
 borgerne
· Udsendelse af nyheder
· Chip administration
· Rapporter med registrerede timer til stede pr. borger
· Overblik over faktiske timer til stede kontra planlagte timer
· Opsætning af ferieplanlægning
· Opdatering af egen hjemmeside
· Administration af arrangementer
· Administration af aktiviteter

ADMINISTRATION 



ADMINISTRATION BORGEREN 
Touch-skærmen kan bidrage til at gøre borgerens dag nemmere.

DayCheck systemet giver bl.a.  
borgeren følgende muligheder:
· Checke ind, når dagen starter, og ud, når den slutter
· Check-in / Check-ud via Chip (eksisterende Chips (NFC) kan 
 anvendes)
· Overblik over, hvem der er tilstede på centret 
· Modtage beskeder fra personalet
· Se nyheder fra centret
· Melde ferieønsker
· SMS-besked om sygdom
· Tilmelde sig arrangementer
· Melde sig til aktiviteter
· Se billeder fra arrangementer og aktiviteter

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DayCheck løsningen giver mulighed for tilkøb af ekstra moduler, 
der kan højne sikkerheden og lette arbejdet.  

OVERFALDSALARM
Det er muligt at tilkoble et komplet overfaldsalarmsystem, der ved 
hjælp af mønstergenkaldelse positionerer den person, der har 
aktiveret alarmen. Alarmen bliver vist med position på skærme og 
sendt som SMS til personalet.

VAGTPLANLÆGNING
Der kan foretages vagtplanlægning i administrationen af  
DayCheck. Planlægningen kan enten styres helt af lederen eller 
delvist åbnes for personalet, som således kan være med i  
planlægningen. 

SMS VIKAR
I tilfælde af sygdom hos en medarbejder kan DayCheck sættes op, 
så der afhængig af simple regler i systemet automatisk sendes en 
SMS til de vikarer, som er tilknyttet centret. Hvis vagtplanlæg- 
ningsmodulet er koblet på, kan der opsættes mere avancerede 
regler, så SMS vikar bl.a. tager højde for vagter, overarbejde m.m.

API INTEGRATION
Der er mulighed for API integration fra DayCheck systemet til et 
eller flere af egne systemer. Det kan være dokumentations- 
systemer, produktionssystemer, vagtsystemer, lønsystemer e.l.  
API integration aftales individuelt.
 

EKSTRA MODULER 



ANDRE CIM MOBILITY LØSNINGER:

Chat 
Anonym rådgivningschat til børn, unge og psykiatrien

DayCare
Komme/Gå registrering til dagpleje, børnehaver, SFO’er m.m.

NemSMS
NemSMS løsning til kommuner

SMS2Go fra Microsoft Outlook
Tank op og SMS direkte fra Outlook

Alarmering via SMS
En SMS løsning til egne overvågningssystemer

SMS påmindelser
Offentlig løsning, hvor der kan udsendes SMS påmindelser

MERE INFO

DayCare er allerede med stor succes i drift i en lang 
række institutioner i flere kommuner. 
Kontakt os for at høre mere om vores DayCare 
løsning.

Kontakt CIM Mobility på 76 90 00 02 eller 
info@cim-mobility.dk

 

C
op

yr
ig

ht
 2

01
6 

Po
w

er
ed

 b
y 

C
IM

 M
ob

ili
ty

CIM Mobility 
website

CIM Mobility
Tlf: 76 90 00 02
info@cim-mobility.dk
Fælledvej 17
7600 Struer

ayCare

ayCheck


