Intranet
Verhoog de betrokkenheid
van uw medewerkers en
verdeel taken en informatie
Onze gedecentraliseerde oplossing voor managers en werknemers is bedoeld
om de administratieve en informatieve taken in uw bedrijf te reduceren.

Werknemers
> On-line tijdregistratie

Scherm
Virtuele Terminal

Via het Internet of uw Intranet kunnen uw
werknemers real-time hun tijdregistratie doen
van achter hun PC met de Virtuele Terminal.
Ook voor pauzes en afwezigheden.
> Verlof aanvragen

Maak een einde aan de formulierenstroom
voor het aanvragen van afwezigheden, zoals
vakantie of doktersbezoek. Is de aanvraag
eenmaal goedgekeurd door de manager dan
volgt er via de optionele berichtenservice een
bevestiging naar hun emailadres.
> Persoonlijke resultaten

U bespaart veel onnodige vragen bij de
HR-afdeling doordat uw werknemers
zelf toegang kunnen hebben tot bepaalde
zaken, zoals het saldo gewerkte uren, het
vakantiesaldo, etc..
> Declaratie van boekingen

Via deze module declareren uw eigen of
projectmedewerkers hun werkbriefje bij de
manager.
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verdeel taken en informatie

Leidinggevenden
>

Goedkeuren van verlofaanvragen

Vereenvoudig het administratieve proces,
vervang het vele papierwerk zoals verlofbriefjes
en voorkom onduidelijkheid. De manager of
groepsleider kan aanvragen voor afwezigheden
goedkeuren of afwijzen.
>

Aan- en afwezigen

Op elk gewenst moment is er een duidelijk
overzicht van aan- en afwezigen opvraagbaar
via het Intranet aanwezigheidsbord.
De manager of groepsleider kan rechten hebben
om iedereen te zien of een bepaalde groep.
Scherm met groepsplanning afwezigheden

>

Groepsresultaten

Geef uw leidinggevenden toegang tot
de afdelings- of groepsinformatie zoals
roosters, saldo gewerkt of saldo afwezig,
ziektedagen en eventuele
onregelmatigheden.
>

Scherm aan- /afwezigen

Berichtenservice

Leidinggevenden kunnen efﬁciënter
werken met Kelio indien ze automatisch
een melding per email ontvangen
van de onregelmatigheden en de
afwezigheidsaanvragen.
>

Ook verkrijgbaar

- Kelio Analytics
- Kelio Mobile
- Kelio Planning
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