
TELIA BEMANNING

I Telia Workflow - en smart molntjänst med olika mallar 
för behovsanpassade kommunikationslösningar, hittar 
du Telia Bemanning. Telia Bemanning är lösningen 
som hjälper dig att effektivisera ditt bemanningsarbete.  
För företag, myndigheter och organisationer som alltid 
behöver ha personal på plats är det viktigt att ha rätt 
verktyg för att snabbt få in ersättare vid exempelvis 
sjukdom eller arbetsförhinder. 
Telia Bemanning är ett effektivt verktyg som hjälper 
dig att säkerställa din bemanning, så att du kan 
hålla en hög servicenivå mot dina kunder. Du frigör 
både tid och resurser som istället kan läggas på 
kärnverksamheten. Via Telia Bemanning kan du enkelt 
ta emot anmälningar om sjukdom eller arbetsförhinder, 
få veta vilken kompetens som krävs av en ersättare, 

Tar bemanningsarbetet mycket tid från annat? Saknar du effektiva verktyg för att 
snabbt få in en ersättare med rätt kompetens vid exempelvis sjukdom?  
Med molntjänsten Telia Bemanning - en behovsanpassad lösning i Telia Workflow, 
förenklar du processen för bemanningshanteringen så att du får mer tid att fokusera 
på din kärnverksamhet.
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EN MOLNTJÄNST FÖR EFFEKTIV BEMANNINGSHANTERING

söka ut personer med motsvarande kompetens, skicka 
ut förfrågningar om ersättare, samt få in svar.  
För Telia Bemanning finns en dedikerad mobilapp. Den 
möjliggör kommunikation direkt via appmeddelanden.  
Du väljer om du vill nyttja appen eller istället kommunicera 
per sms eller genom e-post.  
Allt hanteras från ett webbgränssnitt eller direkt i mobil-
appen.

Fördelar med Telia Bemanning
• Frigör tid - slipp "jaga" personal
• Enkel - smidig dialog med personal
• Effektiv - få ut förfrågningar och svar på kort tid
• Professionell hantering - snabba besked till all 

personal på lika villkor

TELIA BEMANNING
Telia Bemanning är en molntjänst som finns i Telia Workflow.  
Du kan testa Telia Bemanning helt gratis via länken:  
http://bosbec.com/telia_signup/

FLER TJÄNSTER I TELIA WORKFLOW
Telia Incidenthantering: Tjänst för att hantera kriser och incidenter. 
Multifaktorautentisering: Tjänst för koppling mot AD via ADFS. 
Messaging: Tjänst för kommunikation via sms, e-post och  
appar i olika gränssnitt. 
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Starta ett bemanningsärende
Det kan ske manuellt eller per automatik när någon till exempel sjukanmäler sig
 
Se vilken kompetens du söker
Lägg in vilken kompetens en specifik person har och få på så vis fram lämpliga ersättare

Skicka förfrågan
Skicka ut förfrågan till alla med relevant kompetens

Först till kvarn
Den person som först svarar på förfrågan får uppdraget 
 
Informera
Informera om att uppdraget är tillsatt till alla övriga som anmält sig

Telia Workflow är en molntjänst som underlättar för dig som vill nå ut till många mottagare samtidigt, oavsett om 
det är via sms, mejl eller appmeddelanden. Du kan skapa nya skräddarsydda lösningar för dina behov, nyttja de 
färdiga mallarna eller kombinera. Alla ärenden hanteras via din dator, surfplatta eller mobil.  
Telia Workflow digitaliserar dina processer genom att ersätta dina tidigare manuella arbetssätt med it-lösningar 
som hämtar och lämnar information från system, maskiner och sensorer.

• Snabb kommunikation till många samtidigt
• En molntjänst - flera lösningar
• Enkel att installera och använda

SÅ FUNKAR DET

MER OM TELIA WORKFLOW

Testa Telia Bemanning kostnadsfritt via länken: http://bosbec.com/telia_signup/

Installera och kombinera
Telia Bemanning består av färdiga block som du kan använda till de 
bemanningssituationer som passar dig. Kombinera, anpassa och lägg till 
funktioner efter behov. 

Det här ingår:
• Mottagande av frånvaroanmälan vid exempelvis sjukdom eller 

arbetsförhinder
• Lägg in de kompetenser som verksamheten behöver för att snabbt kunna 

filtrera ut rätt ersättare
• Först-till-kvarn-funktioner för att snabba på inkommande svar 
• Se svarshistorik och föra en dialog med den person du väljer ut för jobbet


