
Om CGI
CGI Group Inc. ble grunnlagt i 1976 og er verdens femte 
største uavhengige leverandør av tjenester innen IT og 
forretningsprosesser. Med over 70 000 medarbeidere 
betjener CGI tusenvis av kunder over hele verden, fra 
kontorer og leveransesentere i Europa, Amerika og Asia.

CGI tilbyr en omfattende rekke tjenester, som høyt kvalifi-
sert forretnings- og IT-rådgivning, systemintegrasjon, ap-
plikasjonsutvikling og -vedlikehold, drift og håndtering av 
infrastruktur samt 150 patenterte løsninger og tjenester.  
Les mer på www.cginorge.no
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HVORFOR WINTID BEMANNING?

• Gir god oversikt over manglende ressurser på en 
dag eller i en periode

• Forenkler hverdagen for en leder som med et 
tastetrykk kan publisere ledige skift/vakter

• Gir leder oversikt over timelønn og overtidssaldo for 
ledige ressurser

• Ansatte og vikarer velger selv hvordan de vil varsles 
om ledige skift/vakter (WinTid, epost og/eller per 
SMS)

• Sjekk mot arbeidsmiljølovens regler for overtid

• Sparer tid og penger for virksomheten ved effektive, 
elektroniske rutiner

WinTid WFM Bemanning sikrer virksomheten 
god oversikt over bemanningssituasjonen til 
enhver tid.

Med WinTid WFM Bemanning kan leder bygge skift- og 
vaktplaner og enkelt tildele ansatte aktuelle skift/vakter. 
Bemanningsmodulen gjør det enkelt for ledere å få den 
daglige oversikten samt justere bemanning under ferie og 
annet fravær.  
WinTid WFM Bemanning gir en visuell og enkel oversikt 
over bemannings-situasjonen på en gitt dag eller valgfri 
periode. Ansatte kan enkelt melde seg ledige for skift/vakter 
og ledere kan enkelt administrere publisering og tildeling av 
ledige skift/vakter i en intuitiv og visuell web løsning.  
Ansatte velger selv hvordan de vil bli varslet om ledige skift/
vakter og de har mulighet til å melde seg tilgjengelig på 
skift/vakter hvor de selv ønsker å jobbe.

WinTid 
Workforce Management  
Bemanning
Rett person på rett sted til riktig tid og med 
riktig kompetanse.

«Dette er veldig tidsbesparende for både ledere og 
ansatte, og gir en mye mer overskuelig arbeids- 
hverdag for våre vikarer.»

Thomas Nordskov Hansen, HR Business Partner 
i Gate Gourmet
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