


Simpel og fleksibel skemalægning der sparer tid.
Er du vant til at lægge skemaer, som skal ændres eller justeres uge efter 
uge? Sæt en stopper for det med Weekframes skemalægningsværktøj.

Skemaerne oprettes og vedligeholdes enkelt og hurtigt online, hvorefter  
brugerne automatisk modtager skemaerne i den tilhørende Weekframe app.

Til brugerne 
Weekframe app’en kan installeres på iPad og iPhone. App’en giver bruge-
ren ét samlet overblik over dagens aktiviteter i et skema, der automatisk 
bliver ajourført.

Med Weekframe app’en får brugeren:

• Enkelt overblik over sin dag.
• Detaljeret beskrivelse af aktiviteter, samt mulighed for afkrydsning når 

en underopgave/aktivitet er overstået.
• Påmindelse ved aktivitetskift.



Til omsorgspersonerne
Weekframe skemalægningsværktøjet er en online service, der betjenes fra 
en webbrowser. Skemalægningsværktøjet fungerer som en fælles plat-
form, hvor alle omsorgspersonerne kan planlægge og samarbejde omkring 
en eller flere af brugernes skemaer.

Vores mål med værktøjet er at minimere den tid, der bruges på det prakti-
ske arbejde i en allerede travl hverdag. På den måde bliver der mere tid til 
at sætte fuld fokus på brugerne!

Med skemalægningsværktøjet får omsorgspersonerne:

• Adgang til at arbejde med skemaer på tværs af computere og geogra-
fisk placering.

• Flerbrugeradgang så skemalægningsopgaven kan deles mellem flere 
omsorgspersoner.

• Genbruglighed af skemaelementer på tværs af skemaer.
• Mulighed for at vedligeholde flere skemaer ét samlet sted.
• Automatisk synkronisering af skemaændringer til brugernes iPads og 

iPhones, uden fysisk at have enheden i hånden.



Institutionspriser (alle priser er angivet ekskl. moms)

Weekframe abonnement:    50 kr. / md. pr. skemabruger

Opstartsworkshop:     5.000 kr.

Undervisning i brug af Weekframe:  500 kr. / time

Weekframe ApS
Vesterbrogade 74 
1620 København V 
93 10 20 15
info@weekframe.com

Christian Agerbeck
Direktør
ca@weekframe.com
28 70 45 62

Nilas Johnson
Salgsdirektør
nj@weekframe.com
53 37 28 18

Besøg os på  
facebook.com/weekframe

Eller læs mere på   
weekframe.com


