WORKFORCE TIMEKEEPER
DATASHEET

Automatiseer uw Tijdregistratie voor Betere
Bedrijfsresultaten

Belangrijkste
voordelen

Uw personeel is de belangrijkste asset van uw organisatie - en tevens de
meest beheersbare kostenpost. Toch vertrouwen organisaties nog altijd
op handmatige, semi-automatische of niet-compatibele systemen om de
werktijden en de aanwezigheid van hun werknemers te registreren. Met deze
gedateerde systemen is het moeilijk om personeelskosten te beheersen of
inzicht te krijgen in ontwikkelingen en activiteiten die u geld kunnen kosten.
Voor effectief personeelsmanagement en een accurate afstemming tussen
gewerkte uren en de loonadministratie voldoen foutgevoelige spreadsheets,
inconsistente gegevens en ouderwetse rapporten gewoonweg niet.
®

> BEHEERSING VAN ARBEIDSKOSTEN
– Automatische toepassing van arbeidsen beloningsregelingen die de
loonadministratie versimpelen
– Hogere nauwkeurigheid en
transparantie van de arbeidskosten
> MINIMALE COMPLIANCERISICO’S

™

Met de Kronos Workforce Timekeeper -oplossing kunt u de tijdregistratie
en het afwezigheidsbeheer van uw werknemers beheren en sturen en zo een
onberispelijk personeelsbeleid voeren. De oplossing biedt ongeëvenaarde
functionele mogelijkheden, die zich wereldwijd hebben bewezen, en een
superieur gebruiksgemak. Workforce Timekeeper wordt wereldwijd gebruikt door
organisaties van uiteenlopende grootte. Het past consistent configureerbare
arbeids- en beloningsregelingen toe, zodat de nauwkeurigheid van uw
loonadministratie verhoogd wordt. Het registreert complexe compliance-eisen,
zoals arbeidsrecht, vakbondsregelingen en organisatiespecifiek beleid, en past
dezetoe.Hetvereenvoudigttijdrovende administratieve taken, zodat uw personeel
zich kan richten op activiteiten met toegevoegde waarde. In welke branche u
ook werkzaam bent, deze betrouwbare, intuïtieve en eenvoudig te beheren
oplossing biedt geautomatiseerde tools en hoogwaardige informatie, waarmee
u uw arbeidskosten kunt beheren, uw compliancerisico’s kunt minimaliseren en
de productiviteit van uw personeel kunt verbeteren.
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> HOGERE PRODUCTIVITEIT VAN
PERSONEEL
– Automatisering en stroomlijning van
tijdrovende administratieve taken
– Real-time inzicht in personeelsgegevens
voor verbeterde besluitvorming
– Hogere tevredenheid van het personeel
en snellere acceptatie door gebruikers
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– Centrale toepassing van
arbeidsrecht, vakbondsregelingen
en organisatiespecifiek beleid

Urenkaarten
Martin, Michael

Bekijken

Voer
Activiteit in

Datum

ID 1243

Status
wijzigen

Planning

Geladen: 3:36pm

1 van 12

Goedkeuren Ondertekenen

Beloningscode

Opbouw
verlof

Bedrag

Afdrukken

In

Uit
4:00pm

Ma 02/12

8:00am - 4:00pm Reguliere uren

8:00am

Di 02/13

8:00am - 4:00pm

8:00am

4:00pm

Wo 02/14

8:00am - 4:00pm

8:00am

4:00pm

Do 02/15

8:00am - 4:00pm

8:00am

4:00pm

Vr 02/16

8:00am - 4:00pm Verlof

8:00am

4:00pm

Za 02/17

8:00am - 4:00pm Gemiste inklokmomenten

8:00am

4:00pm

Zo 02/18

8:00am - 4:00pm Gemiste inklokmomenten

Ma 02/19

8:00am - 4:00pm Verlof

8:00am

4:00pm

Di 02/20

8:00am - 4:00pm Verlof

8:00am

4:00pm

Allen Thuis

Huidige ingeplande beloning

Verversen

Overzetten

Berekenen

Ploeg

Dagelijks

Ga naar

Nieuw

Opslaan

Totalen

;101/302//502//

Met Workforce Timekeeper kunnen managers eenvoudig urenkaarten van werknemers bekijken en uitzonderingen ontdekken zoals ontbrekende ponsen,
te vroeg inklokken en te laat uitklokken.

WORKFORCE TIMEKEEPER

Beheers uw arbeidskosten met volledige
automatisering
Workforce Timekeeper beheerst de tijdregistratie en het
afwezigheidsbeheer in een gecentraliseerd platform, dat
geautomatiseerde personeelsprocessen aanstuurt en snelle,
eenvoudige toegang tot nuttige arbeidsgegevens biedt. Het
is een configureerbaar systeem voor bedrijfsregelingen dat
automatisch complexe arbeids- en beloningsregelingen toepast
op het moment van ponsen. Zo blijft de loonadministratie
eenvoudig en worden handmatige fouten vermeden, waardoor
de arbeidskosten beter beheerst worden.
Met Workforce Timekeeper hebben uw managers probleemloos
toegang tot real-time gegevens die ze nodig hebben om de
arbeidskosten effectief te beheersen. Zo ontdekt u dat
een werknemer te laat is gekomen, als er nog tijd is om te
reageren. Pas uw bezettingsniveaus aan, beheers het in- en
uitklokken, voorkom onnodige kosten voor overwerk en stel
snel problemen en afwijkingen vast, zodat u kunt inspelen
op de voortdurend veranderende behoeften van uw personeel
zonder uw arbeidsbudget te overschrijden.

Minimaliseer uw compliancerisico door het voeren van
een consistent beleid
Creëer een cultuur van compliance met gecentraliseerde
handhaving van het arbeidsbeleid, waarbij rekening wordt
gehouden met veranderende regelgeving. Workforce Timekeeper
pastindeheleorganisatieopconsistentewijzeoverheidsregelingen,
regionale regelingen en lokaal arbeidsrecht toe. Daarnaast zorgt
het voor de toepassing van collectieve arbeidsovereenkomsten en
ondernemingsbeleid en onderbouwt het deze regelingen met een
volledige audit trail. Passen managers het juiste loontarief toe
voor elke functie? Nemen werknemers alle vereiste lunchpauzes?
De geautomatiseerde toepassing van Workforce Timekeeper
voorkomt subjectieve interpretatie van beloningsregelingen en
-beleid, stimuleert eerlijke behandeling van alle werknemers en
zorgt ervoor dat u zo weinig mogelijk tijd hoeft te besteden aan
het bewaken van compliance en het verminderen van risico’s. Het
resultaat? Minder klachten van werknemers en minder risico op
juridische problemen.

Verhoog de productiviteit van uw personeel met
intuïtieve hulpmiddelen
Workforce Timekeeper biedt managers en werknemers alle
hulpmiddelen die ze nodig hebben voor accurate tijdregistratie in
één eenvoudig systeem. Voor het registreren van de tijdtransacties
zijn meerdere mogelijkheden voor het verzamelen van gegevens
beschikbaar, waaronder tijdklokken, internetbrowsers en mobiele
oplossingen. Het systeem maakt gebruik van configureerbare
arbeidsregelingen en kan zo snel personeelskwesties vaststellen en
managers begeleiden bij het vinden van een geschikte oplossing.
Op rollen gebaseerde schermen geven kritieke gegevens weer op
het moment dat u deze nodig hebt. Dankzij op maat gemaakte
ad-hoc zoekhulpmiddelen, kunt u in enkele seconden de juiste
set werknemers selecteren. Met on-demand rapportages kunt
u het geheel overzien of verder in de details duiken en zo betere
beslissingen nemen.

Door handmatige, tijdrovende processen te automatiseren
en de afstemming van arbeidsuren met de loonadministratie
te vereenvoudigen, zorgt Workforce Timekeeper ervoor dat
drukke managers alleen nog de uitzonderingen hoeven bij te
sturen - en dus niet meer de urenkaart van elke werknemer
hoeven te bekijken. Meer dan een paar minuten is niet nodig voor
het vaststellen en corrigeren van gemiste ponsen, beantwoorden
van verlofaanvragen en signaleren en goedkeuren van overuren.
Begeleide workflows en proactieve waarschuwingen via e-mail of
sms leveren de benodigde informatie voor het effectief managen
van tijd en geld. Nu ze over informatie beschikken, waarmee ze
direct actie kunnen ondernemen, zijn uw managers productiever
en effectiever — en kunnen ze zich meer op de bedrijfsdoelen
richten en hoeven ze minder tijd te besteden aan administratieve
taken.

Verbeter de tevredenheid van uw werknemers met
directe betrokkenheid
Workforce Timekeeper levert een gebruikservaring waarin
de gebruiker centraal staat en die de tevredenheid van de
werknemer en de adoptiesnelheid verhoogt. Comfortabele
webgebaseerde of mobiele zelfbedieningsfuncties zorgen
direct voor een hogere betrokkenheid van het personeel en geven
de werknemers betere toegang en bedieningsmogelijkheden.
Werknemers kunnen hun gewerkte uren bekijken, opgebouwde
rechten controleren, verlof en wijzigingen in de planning
aanvragen en hun inkomsten en uitkeringen bekijken — op
het werk, thuis of onderweg. Ze hoeven niet langer te wachten
op antwoorden op routinevragen, papieren formulieren in te
dienen of managers op te sporen voor eenvoudige aanvragen.
Workforce Timekeeper levert geavanceerde functies via een
intuïtieve, helder opgebouwde interface en vereenvoudigt
de tijdregistratie. Zo kunnen managers sneller meer werk
verrichten en kunnen werknemers erop vertrouwen dat hun
loonstrookje nauwkeurig is. Met behulp van de ingebouwde
schema’s kunt u dagelijkse werkschema’s van werknemers
opstellen en bewerken op basis van starttijden en inklokken.
Dankzij de samenvattingen beschikt u in één oogopslag over
alle ondersteunende gegevens die u nodig hebt om aanvragen
van werknemers te verwerken.

Eenvoudiger rapporteren met Operationele Rapportages
Kronos biedt vooraf samengestelde rapporten met gegevens,
waar onze klanten specifiek naar vragen. Deze rapporten kunnen
nuttig zijn voor uw doeleinden, maar u kunt ook de onderliggende
modellen van elk rapport bewerken en zo de gegevens bekijken
die u wilt zien. Door het rapport te downloaden, te kopiëren en
aan te passen kunt u een nieuw rapport samenstellen en dit
vervolgens weer importeren in het Kronos Workforce Central®
pakket.

WORKFORCE TIMEKEEPER

Nauwkeuriger zicht op arbeidskosten, verbeterde
transparantie en minder niet-reguliere loonstroken

Volledig en in de cloud
Workforce Timekeeper is een integraal onderdeel van het Kronos
Workforce Central-pakket — een complete, geïntegreerde
oplossing voor personeelsmanagement, waarin ook aandacht
besteed wordt aan planning, afwezigheidsbeheer en
arbeidsanalyses. U heeft toegang via desktop, mobiel apparaat
of tablet, waar en wanneer u maar wilt. Zo kunnen managers
actief reageren op het moment dat het nodig is. Dankzij het
superieure gebruiksgemak van Workforce Timekeeper, wordt
de toepassing sneller geaccepteerd en de betrokkenheid van
werknemers verhoogd. De uitzonderlijke diensten verhogen het
rendement van uw investering in personeelsmanagement en
leveren de ervaring die u verwacht.

In veel gevallen hebben uw werknemers meerdere taken, vaak
op meerdere afdelingen. Managers moeten de werkschema’s
van deze werknemers kunnen overzien en ook alleen die uren
kunnen goedkeuren, die bij hun afdeling horen. Met de optie
“Meerdere Goedkeuringen” beschikken managers over deze
functie in branches, waarin deze situatie veelvuldig voorkomt.
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Soort medewerker Basisvergoeding

Ed de Bakker

007108

Terreinonderhoud/Tuinier

De Jong, Erik

US FLSA

Per uur

25.00

Marieke de Bruin

007126

Cafetaria/Bordenwasser

De Jong, Erik

US FLSA

Project

27.00

Anna van Hoogvliet

007125

Cafetaria/Kok

De Jong, Erik

US FLSA

Project

24.50

Sofie de Vries

007122

Cafetaria/Caissière

De Jong, Erik

US FLSA

Per uur

22.75

Merel Janssen

007127

Terreinonderhoud/Grasmaaier

De Jong, Erik

US FLSA

Project

23.00

Hassan Bouzaki

007303

Levering/Onderhoudsmonteur

Ten Hove, Annemarie

Britannia

Per uur

18.00

Janneke van Hoogstraten

007302

Wiskunde/Docent

Ten Hove, Annemarie

Britannia

Project

19.50

Jeroen Snel

007305

Hardware/Caissière

Ten Hove, Annemarie

Britannia

Project

10.00

Rob Witteman

007300

Machinewinkel/Afdelingsmanager

Ten Hove, Annemarie

Britannia

Per uur

16.00

Lisa Oudijk

007304

Kritieke Zorg/Zorgmanager

Ten Hove, Annemarie

Britannia

Per uur

22.00

Eline Keizer

007130

Neonataal/Geregistreerd Verpleegkundige

Van de Duivenvoorde, Adam

Healthcare

Per uur

35.00

Jacqueline van de Ven

007131

Kraamafdeling/Geregistreerd Verpleegkundige

Van de Duivenvoorde, Adam

Healthcare

Project

33.00

Huib van de Westelaken

007132

Neonataal/Geregistreerd Verpleegkundige

Van de Duivenvoorde, Adam

Healthcare

Project

28.00

Richard van der Meer

007129

Kindergeneeskunde/Geregistreerd
Verpleegkundige

Van de Duivenvoorde, Adam

Healthcare

Per uur

27.50

Ahmed Nasri

007128

Kraamafdeling/Bevoegd Prof. Verpleegkundige

Van de Duivenvoorde, Adam

Healthcare

Per uur

29.25

Maaike Jongsma

007135

Montage/Mechanica

Bergman, Daniel

US FLSA

Per uur

21.00

Met Workforce Timekeeper kunnen managers belangrijke werknemersgegevens in een oogopslag zien via een flexibele, intuïtieve interface.
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