
Hvordan sikrer du bemandingen 
med deltidsbrandmænd?

Forebyg udfordringer med 
planlægning og ændringer af 
vagter via en 24/7 oversigt 
over vagtbemandingen, og giv 
brandmænd værktøjet til at 
styre egne vagter hvor som 
helst, når som helst. 



Sikring af fuld bemanding med 
deltidsbrandmænd bliver stadig 
mere udfordrende 

At balancere mellem arbejde, privatlivet og hvervet som brandmand 
bliver mere og mere krævende i dagens Danmark. Derfor ser man også, 
at rådigheden over deltidsbrandmænd kan variere voldsomt i løbet af en 
uge. Pres hjemmefra og fra arbejdet betyder, at sidste øjebliks- 
ændringer i teamet af disponible brandmænd sker stadig hyppigere.

Alligevel skal et beredskab på et hvilket som helst tidspunkt af døgnet 
kunne stille fuld bemanding til enhver type af hændelser - og med et 
øjebliks varsel. Når de enkeltes vagter over en periode ændres så 
hurtigt og ofte, hvordan sikrer din organisation, at der altid er 
tilstrækkelige ressourcer til rådighed?
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FireServiceRota er et intelligent webbaseret software, der er special-
designet til avanceret vagtplanlægning for deltidsbrandmænd. Systemet 
garanterer et fuldt beredskab og giver samtidig brandmænd en frihed til 
at ændre deres vagter, når som helst og fra hvilken som helst enhed. 
 
Ved at bruge FireServiceRota sikres en fuld bemanding uden brug af 
komplekse og stive tidsplaner. FireServiceRota tillader brandmænd at 
være på vagt, når det er nødvendigt og holde fri, når det er muligt.

FireServiceRota hjælper beredskaber med at løse 
bemandingsudfordringer i god tid før, de bliver 
kristiske.



Fordele - FireServiceRota

Håndterer kompleksiteten ved ændringer i disponering 
af mandskab og vagter.
Brandmænd kan styre deres vagter når som helst og på 
enhver enhed. 
FireServiceRota er en stærk, fleksibel support, der 
understøtter selv de mest komplekse vagtsystemer: 
Fler-ugers skift, sidste øjebliksændringer, standby 
vagter og team-vagter. 
FireServiceRota kan automatisk detektere ændringer i 
rådigheden over ressourcer via oprettelse af et 
geografisk område og GPS postioner.

FireServiceRota kan integreres til dispatch-systemer 
eller generere hændelser direkte i systemet.
Ved alarm anmodes al disponibelt mandskab om at 
bekræfte, om de ‘kommer’ / ‘kommer ikke’ samt 
kalkulerer deres forventet ankomsttidspunkt (ETA). 
ETA kan vises i realtid på en skærm på stationen. 
FireServiceRota integrerer til navigationssystemer og 
viser den mest effektive rute til hændelsen.
Systemet viser, hvem der kommer til 
hændelsen og responstiden. 

FireServiceRota sikrer 
beredskabers bemanding:
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Fordele - FireServiceRota

Genererer automatisk kundespecificerede rapporter 
udfra behov og krav, som brandstationen er underlagt.
FireServiceRota giver overblik over ressourcernes historiske 
tilrådighed. Systemet er et stærkt rapporteringsværktøj, der 
hjælper med at identificere tilbagevendende problemer med 
disponering af mandskab. 

FireServiceRota er et internetbaseret software, der er uafhængig 
af servere og systemadministratorer. Systemet kan tilgås fra 
enhver browser, smartphone app, pager og selv fra en SMS 
besked.
Systemet er en effektiv kommunikationskanal til meddelelser, 
private besker og afstemninger.
Integration til andre systemer som fx HR og iCAD  (computer 
aided dispatch) for at undgå manuelle indtastninger og unødige 
fejlkilder.
Via en skærm på brandstationen kan status og realtids-
information om bemandning, meddelelser, hændelser
mv. vises. 
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FireServiceRota B.V har 
specialiseret sig i advancerede og 
fleksible planlægningsværktøjer til 
frivillige brandmænd. 
Firmaet, der  er grundlagt i 2005, 
servicerer mere end 200 beredskaber 
i Holland, United Kingdom, 
United States og Mexico.

Prøv FireServiceRota 
gratis i 3 måneder. Klik her:

Er du interesseret i at 
vide mere om, hvordan 
FireServiceRota kan 
forbedre bemandingen og 
fleksibiliteten på din 
brandstation?

Send en email til os: 
info@ihm.com
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specialiseret sig i advancerede og 
fleksible planlægningsværktøjer til
frivillige brandmænd.
Firmaet, der  er grundlagt i 2005, 

rservicerer mere end 200 beredskaber
i Holland, United Kingdom, 
United States og Mexico.


