
Sosiaali- ja terveysalan
työvuorosuunnitelmat

minuuteissa

Vuorox on syväoppivaan tekoälyyn perustuva
automaattinen työvuorosuunnittelija.

Miksi täydellisten työvuorosuunnitelmien tekeminen
tulisi kestää muutamaa minuuttia kauempaa?



Sosiaali- ja terveysalan vaativien
kolmivuorosuunnitelmien
tekeminen on haaste, johon Vuorox
vastaa täydellisesti.

Älykästä tekoälyä hyödyntävä
työvuorosuunnitteluohjelmisto ottaa
huomioon lainsäädännön,
organisaation tarpeet ja ennen
kaikkea työntekijöiden toiveet. 

Mitä haastavampi
työvuorosuunnitelma, sitä
suuremmat hyödyt Vuorox tarjoaa.

SaaS-perusteinen (Software as a
Service) ohjelmisto on mahdollista
ottaa käyttöön nopeasti ja helposti
pienissäkin yksiköissä.

 

Autonomisen työvuorosuunnittelun
hyödyt automaattisesti

Säästää aikaa ja kustannuksia
poistamalla manuaalisen työn osuuden

Valmiissa työvuorosuunnitelmassa
huomioitu sekä toiveet että
työhyvinvointi

Ole läsnä rakkaimpiesi tai harrastustesi
parissa silloin kun sille on tarve

Täydelliset työvuorosuunnitelmat
muutamassa minuutissa 

Työvuorosuunnitelmat aina mukana
puhelimessasi

 

Vuorox tarjoaa
ylivertaiset

työvuorosuunnitelmat
muihin vanhempien

sukupolvien
optimointijärjestelmiin

verrattuna

Vuoroxin etuja



Vuoroxin avulla kaikki voittavat

Vuorox huomioi Työterveyslaitoksen liikennevalomallin kriteerit työvuorosuunnittelussa. Saat
myös julkaistusta työvuorosuunnitelmasta arvion työvuorosuunnitelman laadusta. Tuloksena
on työntekijöiden parempi palautuminen ja kohentunut työhyvinvointi ja -tyytyväisyys.

Vuoroxin suunnittelemien tasapuolisten ja tasalaatuisten työvuorosuunnitelmien myötä
kustannukset tyypillisesti laskevat. Vuoroxin ennennäkemätön kyky käsitellä laajoja
kokonaisuuksia mahdollistaa kustannusten optimoinnin työhyvinvoinnista tai toiveista
tinkimättä.

Säästö työvuorosuunniteluun käytettävästä ajasta

Työvuorosuunnitelmat muutamassa minuutissa

99 %

5 min

Työterveyslaitoksen liikennevalomallin mukainen työvuorosuunnittelu
Laadukkaampi palautuminen kolmivuorotyöstä
Mahdollisuus aiempaa useampiin työvuorotoiveisiin 
Työntekijöiden toiveiden toteuttaminen jopa 100-prosenttisesti
Lain ja työehtosopimusten vaatimusten huomiointi
Organisaation toiminnallisen vaatimusten täyttyminen
Kustannusten lasku laajojen kokonaisuuksien optimoimisella



Vuorox syntyi parantamaan vaativan
työvuorosuunnittelun laatua. Haastavat
olosuhteet ja vaativa työympäristö luovat
kolmivuorosuunnittelulle haasteita, joita
työvuorosuunnittelijat ovat tähän asti joutuneet
selvittämään manuaalisesti.

Vuorox ratkaisee pitkäaikaisen haasteen
sosiaali- ja terveysalan täydellisten
työvuorosuunnitelmien toteutumisesta.
Työntekijöiden toiveiden täyttyminen,
työhyvinvointi ja organisaation vaatimusten
täyttyminen ovat kaikki toteutettavissa tekoälyn
avulla.

Keskiössä on vaativan kolmivuorotyön
sovittaminen yhteen perheen ja harrastusten
kanssa ja sitä myötä tyytyväinen henkilökunta ja
organisaatio. Vuoroxin avulla saavutetaan
ihmisläheinen ja toimiva työvuorosuunnitelma.
Tämä vaikuttaa niin turvallisuuteen kuin
kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

Ota yhteyttä, niin näytämme miten
toteuttaa työvuorosuunnitelmat

muutamassa minuutissa

Vuorox on tulevaisuuden
työvuorosuunnittelija

Täydelliset
työvuorosuunnitelmat
minuuteissa sosiaali- ja

terveysalalle

plaincomplex.fi
tuomo.peltola@plaincomplex.com

040-732 3330


