Planning
Neem controle over de
organisatie van uw human
resources
De planningsmodule beantwoordt aan de toenemende vraag om effectiever
de roosterplanning van uw organisatie te doen.

Een overzichtelijke
werkomgeving

Centrale scherm voor de planning van
roosters, resultaten en afwezigheden

Hoe effectief een planningsmodule
is, hangt vooral af van de ergonomie
van de schermen. Daarom is voor de
ontwikkeling goed geluisterd naar wat
eind-gebruikers belangrijk vonden
aangaande:
> Waardevolle data:

Alle essentiële gegevens zijn steeds
zichtbaar (geplande uren, realtime boekingen, beschikbaarheid
van medewerkers en dekking van
taakvereisten etc.).
> Gebruiksgemak:

U heeft niet veel schermen nodig
om diverse planningsvormen te
kunnen gebruiken. Daarbij maakt de
gemakkelijk aan te passen tijdbalk
het mogelijk om met één muisklik
een rooster aan te passen voor een
maand, een week, een halve dag of
zelfs een minuut.
> Persoonlijk:

De opbouw van het scherm kan per
gebruiker aangepast worden, zodat
eenieder meteen ziet wat relevant is.

Real time controle
op de bezettingsgraad

Scherm met de
planning van
functies en/of
medewerkers

Planning
Neem controle over
de organisatie van uw
human resources

Een complete selectie van planning tools
In het toepassen van een te voorzien rooster, doet Kelio Planning een reeks controles om uiteindelijk de beste
combinatie te bieden, rekening houdend met behoeften, beperkingen en vaardigheden. De gebruiker kan ook een
proefplanning of een opgeslagen planning gebruiken voor een toekomstige periode.
PLANNINGBEHOEFTEN
OPBOUW PLANNING:
- Cyclische roosters maken
- Taakverdeling inrichten
- Wensen en mogelijkheden van medewerkers
bepalen

CONTROLE BEPERKINGEN:
- Wettelijke bepalingen, CAO’s
- Functie en vaardigheden medewerkers
- Geplande afwezigheden, vakanties
- Planningbehoefte (in taken en tijd)
- Gewenste vaardigheden

ANALYSE:
- Verschil gepland en uitgevoerd
- Beschrijving van de onregelmatigheden
- Evenwichtige spreiding van de planning

UITEINDELIJK
VASTGESTELDE
PLANNING

ONVERWACHTE GEBEURTENISSEN:
- Rusttijd-aanpassingen
- Inleen of uitleen van medewerkers
- Wisselen van dienst door medewerkers
- Nieuwe taken a.g.v. meer drukte

BEWAREN:

PLANNING BEKENDMAKEN:

- Standaard planning voor meermalig gebruik

- Afdrukken op papier of naar bestand
- Online publicatie (Intranet)

Deze benadering geeft u de garantie dat u de planning zo efﬁciënt mogelijk doet, rekening houdend met de
(on)mogelijkheden binnen uw organisatie:
> De keuze tussen openstaande taken en beschikbare human resources / mankracht:

De planningswijze is omkeerbaar, hetgeen u in staat stelt om eenvoudig te schakelen tussen de conventionele
benadering (planning van benodigde roosters) en een planning van posten / functies (planning van medewerkers
op de benodigde functies).
> Persoonlijk management van resultaten:

Alle mogelijke resultaten kunnen getoond worden per groep of gecombineerd. De groep «Totalen gewerkt» kan
bijvoorbeeld gecombineerd worden met de groep «Afwezigheden». Elke gebruiker kan zijn of haar voorkeuren opslaan.
> Flexibiliteit waar nodig:

Dankzij de ﬂexibele tijdlijn in Kelio Planning kan er eenvoudig een planning voor meerdere personen gemaakt
worden, met behoud van de mogelijkheid tot individuele aanpassingen.
> Gepland en gerealiseerd:

Kelio Planning is een krachtige uitbreiding op de Kelio tijdregistratiesoftware en calculeert diverse zaken voor u,
zoals bijvoorbeeld het verschil tussen de geplande en de gerealiseerde inzet.
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