
Alt-i-én medarbejderplatform til butikker, caféer og restauranter.



Medarbejder centreret alt-i-en 
løsning

Vagtplanlægning

- Vagtbytte

- Eksport til lønsystem

- Stempel ur

- Godkendelses flow

Træning

- Salgstræning

- Produkttræning

- Proceduretræning

- Tekster, videoer

Kommunikation

- Opslagstavle

- Opgaver

Medarbejder overblik

- Performancemåling

- Personlige kendetegn

- Ansøger match

og quizzer
(35 gratis salgs- og service 
træningselementer udarbejdet 
af Retail Consulting Company)



DIN VIRKSOMHED MEDARBEJDERE

Mål medarbejdernes 
præstationer

Personlige 
karakteristika

Sammenlign 
personlige 

karakteristika

Ansæt de bedste 
medarbejdere

Smart og nem 
vagtplanlægning

Produkt-, 
procedure- og 

salgstræning

Hjælp din virksomhed med at udnytte det fulde potentiale
gennem fremragende personale



Lavet til smartphone, tablet og computer



Nem vagtplanlægning som dine 
medarbejdere kan bruge på mobilen

I Frontliners kan du nemt lave vagtplaner med gentagelser, roller, 

pauser, noter og meget mere.

Så har både du og dine medarbejdere fuld gennemsigtighed og 

sparer tid på at oprette vagterne, bytte vagterne, udbetale løn 

for vagterne og meget mere.

Vagtplan delen indeholder bl.a.:

• Tildeling af vagter med gentagelsesmønstre, så du kan 

oprette vagter lige så langt frem i tiden som du ønsker.

• Mulighed for åbne vagter, som medarbejderne selv tager.

• Stemple ind og stemple ud funktion (på mobiltelefonen eller 

skærm hvert sted), med godkendelses flow ved ændringer.

• Vagtbytte med godkendelse af chefen.

• Noter på vagterne med info til medarbejderne.

• Timeoverblik pr. medarbejder.

• Eksport af løn fil til lønsystemer.

• Meget mere…



Løbende træning af dine medarbejdere

I Frontliners syntes vi ikke at det er nok at medarbejderne møder på 

arbejde. De skal også gøre det godt imens de er der.

Det kan være svært når mange medarbejdere er timelønnede og 

har et studie eller andet at tænke på ud over arbejdet. Derfor kan 

du oprette træningselementer som løbende husker medarbejderne 

på produkterne, procedurerne og ikke mindst hvordan man yder 

en god service og sælger lidt mere.

Træningsdelen indeholder blandt andet:

• Mulighed for at oprette tekster, videoer og quizzer.

• Inddeling af træning i produkt-, procedure- og salgstræning.

• Automatisk fordeling af træninger efter hver enkelt 

medarbejders vagtplan.

• Fordelinger af træning over tid, så medarbejderne løbende 

huskes på det de skal og fastholder et højt vidensniveau.

• Mulighed for at lægge videoer ind direkte fra mobiltelefonen, 

computeren eller brug en video fra YouTube og Vimeo blot ved 

at kopiere linket til videoen og sætte det ind i Frontliners.

• Meget mere…



Frontliners skaber en service- og salgskultur 
sammen med Retail Consulting Company

Service og salg er et håndværk der går igen alle steder. Derfor stiller 

de erfarne konsulenter fra RCC en lang række service- og salgskultur 

skabende træningselementer gratis til rådighed i Frontliners 

platformen.

Den er god nok! RCC er kendt for at hjælpe medarbejdere i 

butikker, caféer og restauranter med at yde en bedre service og 

sælge mere. Nu giver de den viden til alle de medarbejdere der 

arbejder i virksomheder der bruger Frontliners.

Frontliners sørger for at præsentere medarbejderne for et eller 

flere af elementerne lige op til en vagt, så medarbejdernes fokus 

altid bliver flyttet over på service og salg, når de skal på arbejde.

Her kan du se et eksempel på et af de elementer, som 

medarbejderne kan blive præsenteret for lige før en vagt:

Den personlige velkomst

https://www.youtube.com/embed/9CDJDdrIwlc


Få indblik i dine medarbejderes 
indflydelse på omsætningen

Ved du hvem af dine medarbejdere, der har den mest positive 

indflydelse på omsætningen i din virksomhed?

Hvis ikke, så gå blot i gang med at bruge Frontliners og så får du 

det om en måneds tid, hvorefter du hver måned får en ny 

opdateret score, så du kan følge dine medarbejderes udvikling. 

• Scoren måles fra 0-100, hvor 100 tildeles de medarbejdere, 

der har den mest positive indflydelse på omsætningen.

• Scoren beregnes på baggrund af stedets omsætning og 

medarbejdernes vagtplan.

• Vi måler også indirekte påvirkning, så det ikke kun er 

ekspedienter og tjenere der måles.

• Vi tager højde for og skelner mellem korte og lange vagter, 

sæson udsving og dag og nattevagter.

• Der er der ingen partiskhed, som der ellers ofte er, når 

medarbejdere udelukkende vurderes ud fra det en chef 

observerer sporadisk i løbet af en arbejdsdag.



Intern kommunikation til både enkelte 
og til alle medarbejdere

Drop Facebook gruppen og flyt kommunikationen ind i 

Frontliners, så du har det hele samlet ét sted.

Syntes du også ofte at der går information tabt når I 

kommunikerer internt i virksomheden? Vi har gjort det nemt 

med en digital opslagstavle og tildeling af konkrete opgaver til 

navngivne medarbejdere.

• Som chef kan du tildele konkrete opgaver til specifikke 

medarbejdere.

• Medarbejdere kan oprette opgaver til sig selv og dermed 

huske sig selv på ting de skal gøre når de er på vagt.

• Som chef kan du slå opslag op på ”opslagstavlen” som alle 
medarbejdere ser.

• Opslag kan tidsstyres, så de kun vises i en forud defineret 

periode.

• Både chef og medarbejdere modtager notifikationer når der 

væsentlige informationer, som de skal se.



Kunder Udtalelser

Det er et godt og 
lækkert produkt I har. 

Det skal I have!

AnneLouise Mogensen, 
Personalechef, Al Meza

Frontliners kommer som sendt 
fra himlen. Vi kan lave 

salgstræning til den enkelte 
medarbejder, som dermed 

bliver bedre til sit job. Når vi 
har glade og dygtige 

medarbejdere, så har vi glade 
og tilfredse kunder, hvilket kan 

ses på bundlinjen.

Tim Hjortebjerg, Ejer, 
Café Victoria

Selvom vi er nye, så har vi en masse 
erfaring - og I bliver ikke de første



Det med småt skriver vi med stort

Priser

• 1-9 medarbejdere kr. 9,-.

• Flere end 9 medarbejdere koster 39 pr. medarbejder pr. 

måned.

Tilmeldt Periode Medarbejdere* Pris pr. måned Første fakturadato

15. september 15. september til 14. oktober 9 9,- 14. oktober

9. oktober 9. oktober til 8. november 10 48,- 8. november

24. oktober 24. oktober til 23. november 20 438,- 9. november

1. december 1. december til 31. december 200 7.458,- 10. november

1 mio. fastlåste kunder er ikke noget værd for os. Vi vil hellere have en masse kunder der bruger vores platform, fordi den er god. Derfor er 

der ingen binding og du betaler kun for det du bruger.

Betaling

• Du modtager en opkrævning efter forbrug hver måned.

• Betalingsbetingelserne er 8 dage netto.

• Vi modtager de fleste betalingskort og tager ikke noget 

gebyr.

Eksempler

* Som medarbejderantal tages det højeste antal medarbejdere, der har været oprettet i en periode. Det er kun medarbejdere 

der tæller med og dermed ikke slettede/inaktive medarbejdere, ansøgere eller tidligere ansøgere.



Opret din virksomhed i dag på app.frontliners.ai

Er du i tvivl, så ring til Danny Fabricius Fogel på 31 20 48 00 eller skriv til danny@frontliners.ai

https://app.frontliners.ai/signup/

