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De meest
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planner op de markt
Open for business

Personeelsplanner

Tijdregistratie
In de Personeelsplanner zie je in één oogopslag de verschillen

Personeelsplanner

tussen geplande en gewerkte uren. Nóg meer grip hier op houden?
Kies je voor de booq Personeelsplanner, dan is je personeelsplanning voortaan zó geregeld. De

Kies dan voor onze tijdsregistratieklok waarmee je in- en uitklokt

basis van de software is erg eenvoudig: met een handig drag- en dropsysteem verplaats je de

met je vingerafdruk. Geen gedoe meer met urenbriefjes of pasjes.

gewenste medewerker eenvoudig naar de juiste plekken in het rooster. Je kunt medewerkers
hierbij selecteren op loonkosten en contracturen. Door te plannen aan de hand van ingestelde
budgetten, zie je vervolgens direct hoe goed de huidige planning daarop aansluit. De booq
Personeelsplanner is de meest complete én gebruiksvriendelijke planner op de markt!

Efficiënt plannen
• Plannen o.b.v. kosten, omzet en budget
Personeelsplanner

• Snel zien wie beschikbaar is
• Online reageren op open diensten
• Medewerkers selecteren op loonkosten en contract
• Direct personeelscijfer inzichtelijk

Urenregistratie
• Verschil tussen geplande en gewerkte uren
Tijdregistratie

direct zichtbaar

Kassakoppeling

• Diverse interfaces met bekende salarispakketten
zoals AFAS, ADP, Nmbrs en Loket

De productiviteit verhogen en kosten besparen

• Export voor loonadministratie

gaat nóg gemakkelijker dankzij de realtime

• Tijdregistratieklok o.b.v. de unieke

kassakoppeling met de Personeelsplanner.

kenmerken van vingerafdrukken

De omzet uit je kassa’s wordt aan de loonkosten
gekoppeld, zodat je direct ziet hoe efficiënt er

Personeelsdossier

gewerkt wordt. Tijdens het plannen zie je meteen
wat de invloed van een extra dienst is op het

• Alle medewerkersdata in één 		
Personeelsdossier

personeelscijfer. En de actuele weersvoorspelling

handig dossier
• Herinnering bij afloop contract

is 24/7 zichtbaar in het systeem. Zo regel je altijd

• Medewerkers beheerdersrechten

razendsnel de optimale bezetting.

toekennen

Management
• Dashboard met prestatiemeters
Back-office:

• Personeelskosten t.o.v. omzet in beeld
• Actuele weersverwachting
24/7 zichtbaar
• Met kassakoppeling realtime
omzet in het systeem

Toplevel
Toplevel

• Simultaan beheren/vergelijken prestaties
van meerdere locaties

Responsive op elk device
Voor de booq Personeelsplanner heb je geen
ingewikkelde hardware nodig: of je nu het liefst
werkt op een laptop, tablet of telefoon, je kunt altijd
bij de planner. Het handige management-dashboard
is op elk device even overzichtelijk dankzij duidelijke
prestatiemeters. Ook medewerkers kunnen online
gemakkelijk hun rooster inzien en hun beschikbaarheid

• Overzichtelijke managementrapportages

doorgeven. En zijn er belangrijke wijzigingen in het

• Alle data wordt op één plek beheerd

rooster, dan kun je hen een mobiel pushbericht sturen.

Klaar voor de toekomst
Met de booq Personeelsplanner kun je direct aan de slag,
zonder ingewikkelde leertrajecten. De indeling is bijzonder
intuïtief, de kostenbesparing die het oplevert significant. Vanuit
één programma beheer je voortaan probleemloos meerdere
locaties terwijl alle data veilig centraal wordt beheerd. En omdat
de software webbased is, beschik je altijd over de nieuwste
updates. Kies vandaag nog voor een hoger rendement!
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