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VEJLEDNING TIL MYDUTYPLANNER 

Kundefunktioner ifm. vikarbooking 
 

 

•  Bestil vikarer direkte i systemet 

•  Se dine reservationer 
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INDLEDNING 

VELKOMMEN TIL MYDUTYPLANNER 

Login foregår med det brugernavn og password, som du har fået tilsendt fra firmaet.  

Henvend dig til firmaet for at få et nyt, hvis du skulle have glemt dit brugernavn eller password. 

  

EFTER LOGIN HAR DU FORSKELLIGE MULIGHEDER 

I alt findes der 5 menupunkter til rådighed: 

Hjem   Bringer dig tilbage til startsiden 

Oversigt  Her ser du hvilke vikarer, du har bestilt. Du kan også læse meddelelser fra 
  firmaet til dig fra denne fane. 

Ekstra/Anmod Her lægger du dine bestillinger ind på vikarene.  

Ændre password Her kan du ændre dit password 

Hjælp  Denne vejledning. 

 

GOD FORNØJELSE.  

P.S. hvis du har en kommentar til programmet, er du meget velkommen til at sende en mail til info@gammapartner.dk 
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HJEM 

Når du trykker på HJEM kommer du blot tilbage til en blank side, hvorefter du kan vælge det menupunkt, du 
gerne vil bruge. 

OVERSIGT 

Vælger du fanen OVERSIGT får du adgang til at hvilke vikarer, der er tildelt til dine bestillinger. Du kan også se 
evt. meddelelser fra firmaet til dig i fanen LÆS POST. 

 

 

MENUPUNKTET KATEGORI-KIG VISER DIG DINE PLANLAGTE VIKARER 

Kategori-kig – Se hvilke vikarer fiemaet reserveret til dig. Vælg først blandt de steder (kategorier), hvor du har 
foretaget dine bestillinger og vælg dernæst en dato. Hvis du har bestilt en vikar for en periode længere end en 
dag, skal du i datofeltet angive den første arbejdsdag for din bestilling.  
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MENUPUNKTET LÆS POST VISER MEDDELSER TIL DIG 

Læs post – Hvis firamet har meddelelser til dig eller kunderne generelt, kan du se det her. 

 

 

EKSTRA/ANMODNING 

Det er her du indtaster dine bestillinger på vikarene. 
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MENUPUNKTET KUNDEVAGTSBEHOV GIVER DIG MULIGHED FOR AT BESTILLE VIKARER  

Kundevagtsbehov – Bestil dine vikarer her. Først skal du vælge fra listen ”Sted”. Herefter skal du angive en 
DATO for bestillingen, en periode i TIL og FRA felterne samt en ønsket KVALIFIKATION. Kvalifikationen kan 
være en SoSu, sygeplejerske eller hvad der måtte høre til netop dit særlige behov og forretningsområde. Du 
har endelig også mulighed for at knytte en bemærkning til din bestilling i feltet ”Bemærkning fra dig”. Felterne 
”Fra UnitCare” og ”Bestilt” er reserveret UnitCare. 

 

 

 ÆNDRE PASSWORD  

Du har fået et password til MyDutyPlanner.  

ÆNDRE PASSWORD  

Ændre password – Her har du mulighed for at ændre dit password. Indskriv først dit nuværende password, 
dernæst det nye, og bekræft endnu engang inden du klikker på CONFIRM PASSWORD. 
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HJÆLP 

Dette punkt giver dig to muligheder. Du kan læse denne brugervejledning som pdf-fil eller direkte i browseren. 

 

 

HJÆLP INDEHOLDER 2 PUNKTER 

PDF – Viser denne vejledning i pdf-fil format, lige til at printe ud.  

HTML  - Viser denne vejledning i din browser, lige til at se på skærmen. 

 

GOD FORNØJELSE MED MYDUTYPLANNER 

Tak for din indsats med at sætte dig ind i hvorledes MyDutyPlanner virker. Hvis du har en kommentar til denne 
vejledning eller til hvorledes MyDutyPlanner virker, er du velkommen til at sende en mail til: 
info@gammapartner.dk 

 

 

Med venlig hilsen 

Gamma Partner - Teamet bag MyDutyPlanner 


