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Verbeter arbeidsproductiviteit en -inzet
In wat voor sector u zich ook bevindt, de arbeidskosten zijn altijd één van de
hoogste kostenposten in uw bedrijf. En deze kosten hangen nauw samen met
de productiviteit en output van uw medewerkers in een bepaalde periode. Het
verkrijgen van inzicht in het geleverde werk gedurende de werkdag stelt u in
staat om de efficiency van uw arbeidsproductiviteit te verbeteren, terwijl u uw
arbeidskosten onder controle houdt — of zelfs verlaagt.
Maar om arbeidskosten nauwkeurig bij te houden en in te zien heeft u meer
nodig dan een kladblok of een planbord. Dit omdat handmatige systemen u
niet de inzichten bieden die u nodig heeft. Het gros van de tegenwoordige
handmatige processen schiet dan ook tekort.

Voordelen
> Optimaliseer arbeidskosten door
alle betaalde tijd te harmoniseren met
daadwerkelijk gewerkte tijd
> Verhoog de productiviteit door
beperkingen en vertragingen tijdig te spotten
> Verbeter werkstandaarden door te
meten aan de hand van de beste presteerders

Kronos® Workforce Activities™ biedt u de geautomatiseerde hulpmiddelen die u nodig heeft. Met een real-time zichtbaarheid op de
prestaties van uw bedrijf, afgezet tegen de benchmarks voor productiviteit, krijgt u de mogelijkheid om daadwerkelijk kosteneffectieve,
geïnformeerde beslissingen te nemen over uw bedrijf. Met de juiste informatie binnen handbereik kunt u waar nodig actie ondernemen
voordat uw bottom line risico loopt.

Verbeter de prestaties van uw personeel
Met Workforce Activities voorkomt u dat belangrijke informatie gefragmenteerd is over verschillende systemen. U kunt de status van elk
project of van elke operatie inzien wanneer u maar wilt. Informatie is beschikbaar zodra het in het systeem is opgenomen, en niet pas
uren later. Op die manier kunt u beperkingen en vertragingen identificeren, en inzien welke medewerkers afwezig zijn. Op die manier
kunt u uw middelen beter aanwenden om optimaal in te springen op de actuele vraag. Een gedetailleerde scorecard biedt u inzicht in
de activiteiten die uw aandacht behoeven, zodat u gemakkelijk beslissingen kunt nemen om uw productiviteit te verhogen.

Workforce Activities stelt u in staat
prestaties te meten afgezet tegen de beste
presteerders in uw bedrijf

Workforce Activities

Definieer de standaard — aan de hand van de besten

Harmoniseer uitbetaalde tijd

Zijn uw productiviteits-standaarden gebaseerd op de slechte
presteerders binnen uw bedrijf? Waarom past u deze niet aan
zodat ze de prestaties van de beste medewerkers reflecteren?
Hoe u de prestaties ook meet, u kunt altijd inzien wie goed
presteren en wie niet.

Wat gebeurt er met de betaalde tijd die nooit daadwerkelijk
is toegewijd aan een operatie of project? Hoe weet u of deze
verspilde tijd niet verantwoordelijk is voor de verkleinde marges?
Als u deze tijd niet kunt bijhouden dan is het onmogelijk om uw
daadwerkelijke arbeidskosten te berekenen. U heeft daarnaast
ook verminderd inzicht in de oorzaken van verlaagde omzet, en
kunt slechts gissen naar de juiste aanpak.

De Activity Status view biedt u inzicht in deze gegevens, zodat u
uw operaties kunt herevalueren en uw prestaties kunt verbeteren.

Met Workforce Activities kunt u alle taken en subtaken creëren
en tracken. U kunt de daadwerkelijke arbeidsproductiviteit meten
en een 100% harmonie vinden tussen de uitbetaalde werktijd en
de daadwerkelijke werktijd. Met Workforce Activities bent u in
staat om betere beslissingen te nemen gebaseerd op inzicht en
niet op giswerk, zodat u betere commitments kunt maken naar
uw klanten.

De Workforce Activities scorecard geeft
u real-time data zodat u snellere, betere
beslissingen kunt nemen.
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