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De meest gebruiksvriendelijke
planner op de markt

Personeelsplanner

Supersnel inroosteren
Het inroosterscherm geeft in één overzicht je geplande medewerkers
op datum, afdeling, functie en tijd weer. In een handomdraai wijzig je het

PERSONEELSPLANNER

rooster via drag- & drop of met een snelle muisklik. Tijdens het inroosteren
Met de booq Personeelsplanner is je personeelsplanning voortaan zó geregeld. De basis

krijg je hulp van relevante informatie zoals de weersverwachting, komende

is eenvoudig: met een handig drag- & dropsysteem verplaats je de gewenste medewerker

events, de beschikbaarheid van je medewerkers, het aantal geplande uren

eenvoudig naar de juiste plekken in het rooster. Hierbij heb je inzicht in bijvoorbeeld loonkosten

en de geplande kosten versus gebudgetteerde kosten.

en contracturen. Vanuit één webbased programma beheer je probleemloos meerdere locaties

Ook check je snel of bij iedereen conform contract en afspraak het juiste

terwijl alle data veilig wordt opgeslagen. En door te plannen aan de hand van ingestelde

aantal uren is ingepland. Daarnaast houdt het systeem rekening met regels

budgetten, zie je direct hoe goed de huidige planning daarop aansluit. Kies vandaag nog voor

van de Arbeidstijdenwet en specifieke competenties/dageisen die je zelf

een hoger rendement!

aanmaakt. Zo regel je altijd de optimale bezetting!

Efficiënt plannen
• Plannen o.b.v. competenties, loonkosten en contracturen
Personeelsplanner

• Snel zien wie beschikbaar is
• Online reageren op open diensten
• Direct personeelscijfer inzichtelijk

Urenregistratie
• Verschil tussen geplande en gewerkte uren direct zichtbaar
Tijdregistratie

• Diverse interfaces met bekende salarispakketten
zoals AFAS, Nmbrs, Loket en meer
• Export voor loonadministratie
• Tijdregistratieklok op basis van tag, pasje of vingerscan

Nóg meer grip op gewerkte uren
In de booq Personeelsplanner zie je in

Personeelsdossier

één oogopslag de verschillen tussen
geplande en gewerkte uren. Nóg meer

• Alle medewerkersdata in één 			
Personeelsdossier

grip hier op houden? Kies dan voor onze

handig dossier
• Herinnering bij afloop contract

tijdsregistratieklok waarmee je in- en

• Medewerkers labels en beheerders-

uitklokt met een pasje, tag of je vingeradruk.
Geen gedoe meer met urenbriefjes.

rechten toekennen
• Eenvoudige verwerking verlof- en
vakantie-aanvragen
• (Boven)wettelijke vakantie-uren en TVT
worden automatisch berekend

Back-office:

Management

De mobiele app

• Dashboard met prestatiemeters

Medewerkers downloaden kosteloos de mobiele app

• Personeelskosten t.o.v. omzet in beeld

op hun smartphone of tablet om realtime inzichtelijk

• Actuele weersverwachting

te krijgen wat de planning is en welke gewerkte uren

24/7 zichtbaar
• Realtime kassakoppeling

Toplevel
Toplevel

• Detacheringsrapportages met inzicht inen uitgeleende medewerkers per locatie
• Simultaan beheren/vergelijken prestaties
van meerdere locaties
• Overzichtelijke managementrapportages

reeds zijn geaccordeerd. Ook vragen zij vakantie
aan en kunnen hun beschikbaarheid kenbaar maken.
Doordat het systeem met pushnotificaties werkt,
wordt een medewerker direct geïnformeerd op het
moment dat een rooster wordt gepubliceerd of er een
wijziging plaatsvindt. Als beheerder heb je via de app
altijd toegang tot het handige managementdashboard,
dat op elk device even overzichtelijk is dankzij
duidelijke prestatiemeters.

Kassakoppeling
De productiviteit verhogen en kosten besparen gaat nóg
gemakkelijker dankzij de realtime kassakoppeling met de booq
Personeelsplanner. De omzet uit je kassa’s wordt aan de loonkosten
gekoppeld, zodat je direct ziet hoe efficiënt er gewerkt wordt.
Tijdens het plannen zie je meteen de invloed van een extra dienst
op het personeelscijfer.

Koppeling booq Tafelreservering
De koppeling met booq Tafelreservering geeft jouw organisatie
de mogelijkheid om het aantal gereserveerde gasten in het
inroosterscherm inzichtelijk te krijgen. Wanneer de uitgebreide
functionaliteit ‘Dagmaster’ geopend wordt, wordt per uur
weergegeven op welk tijdstip de gasten gereserveerd hebben.
De koppeling actualiseert het aantal gereserveerde gasten elk uur,
zodat je gemakkelijk je personeelsplanning kunt aanpassen.

Informatielijnen
Wil je andere data, zoals het aantal geboekte kamers in je hotel
of het aantal verkochte tickets in je museum als informatielijn
inzichtelijk hebben, dan kan je óók deze data middels onze API
beschikbaar stellen in het inroosterscherm. Zo heb je altijd inzicht
in de actuele stand van zaken!

Reserveringen

Succes booqen met je hele
bedrijfsvoering in één oplossing?
Ontdek de booq Bricks:
• POS

• Pinapparaten

• Tafelreservering

• Personeelsplanner

• Bar/Kitchen Manager

• QR-bestellen

• Bestelzuilen

• Bestelsites

• Ticketing

• BI

0880 55 66 77
booqpersoneelsplanner.nl

