
Vinterman seminar
Kvalitetssikring og nøgletal



Vi har masser

af data

SIDE 2



Ny information på aktivitetsniveau

SIDE 3

• Kontakt: Udkald via robot, besvarelse via robot

• Kontakt: Felt for tid fra første opkald til status ”Kontaktet”

• Start af tur, hvordan: Sms, App, manuelt statusskift

• Slut på tur, hvordan: Sms, App, manuelt statusskift

• Felt for udkaldstid + gennemførelsestid, findes hver for sig

• App og saltspredere: Felter for kvalitet af GPS-spor, dvs. 

hvor godt rammes rutens geografi og hvor meget mangler

• Felt med ”Typisk dosering” iflg. dataopsamlingen samt dens 

”kvalitet” i forhold til udkaldet

• Felt med 90% fraktil for hastighed, dvs. hvor 10% af 

registreringerne er højere

• Markering i grafik af punkter med for høj fart



Tiltag på lokationsniveau
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Nye tal omkring app’en

• Start og afslutning af lokationen: App automatisk, App 

manuelt eller fra Vinterman

• GPS-spor på lokationen

• Fotos tilknyttet

Øvrige funktioner omkring lokationer

• [Stamdata], [Lokationer]: På kortet med cirklens placering 

skal nabo-lokationer med deres cirkler kunne ses



Registrering af afvigelser

SIDE 5

Bodslogninger ændres til ”Afvigelser”

• Nogle afvigelser kan oprettes automatisk, fx for lang mødetid, 

for sen færdiggørelse, for hurtig tur mv.

• Der kan altid laves manuelle afvigelser

• Afvigelser kan udløse en bod, hvis det besluttes

• Alle afvigelser kan eksporteres til Excel til statistik-formål

Kategorier af afvigelser

• Kontakttid

• Udkaldstid

• Gennemførelsestid

• Udkald+Gennemførsel

• Hastighed

• Mangler iflg. gps-spor

• ???



Workshop: Aktivitetsniveau
SIDE 6

Prioritet Ny information på aktivitetsniveau

Information om typen af kontakt: Udkald via robot, besvarelse via robot

Felt for tid fra første opkald til status ”Kontaktet”

Start af tur, hvordan: Via sms, App eller manuelt statusskift

Slut på tur, hvordan: Via sms, App eller manuelt statusskift

Nyt felt for udkaldstid + gennemførelsestid. Pt. findes de kun hver for sig

App og saltspredere: Felter for kvalitet af GPS-spor, dvs. hvor godt rammes rutens geografi og hvor 

meget mangler

Felt med ”Typisk dosering” iflg. dataopsamlingen samt dens ”kvalitet” i forhold til udkaldet

Felt med 90% fraktil for hastighed, dvs. hvor 10% af registreringerne har højere hastighed

Dataopsamling: Markering i grafik af punkter med for høj fart

Angiv en prioritet fra 1 (lav/ligegyldig) til 5 (vigtigt) for de forskellige punkter

Brug også gerne bagsiden ☺

Gruppe: ____



Workshop: Lokationsniveau
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Angiv en prioritet fra 1 (lav/ligegyldig) til 5 (vigtigt) for de forskellige punkter

Brug også gerne bagsiden ☺

Gruppe: ____

Prioritet Ny information på lokationsniveau

Start og afslutning af lokationen: App automatisk, App manuelt eller fra Vinterman

GPS-spor på lokationen: Ja/nej

Fotos tilknyttet

[Stamdata], [Lokationer]: På kortet med cirklens placering skal nabo-lokationer med deres cirkler kunne 

ses



Workshop: Afvigelser
SIDE 8

Angiv en prioritet fra 1 (lav/ligegyldig) til 5 (vigtigt) for de forskellige punkter

Brug også gerne bagsiden ☺

Gruppe: ____

Prioritet Bodslogninger i logbogen ændres til ”Afvigelser”, der kan udløse en bod

Nogle afvigelser kan oprettes automatisk, fx for lang mødetid, for sen færdiggørelse, for hurtig tur mv.

- Der kan altid laves manuelle afvigelser

- Afvigelser kan udløse en bod, hvis det besluttes

- Alle afvigelser kan eksporteres til Excel til statistik-formål

Forslag til afvigelsestyper

Kontakttid

Udkaldstid

Gennemførelsestid

Udkald+Gennemførelse

Hastighed

Mangler iflg. gps-spor
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