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Employee experience



Het myProtime HR platform 
brengt verschillende 
aspecten van HR samen.

Zowel als werknemer, HR of teamleader krijg 
je inzichten in de employee self-service (ESS) 
die je helpen om tijd te besparen, fouten in de 
planning te vermijden en een goed evenwicht 
tussen werk en privéleven te bewaren.

Beschouw je jouw tijd als kostbaar? 
Wij ook!
De beste manier om grip op tijd te krijgen is 
die tijd meten. Denk aan de hartslagmeter 
bij sporters. Onze workforce management 
oplossingen geven inzicht in tijd en hoe 
die het best ingezet kan worden.

Voor ons is ook de mens achter de medewerker 
belangrijk. Onze tools stimuleren transparantie, 
flexibiliteit en werk-privé balans. Zo werkt 
iedereen geëngageerder en krijgt jouw 
bedrijfscultuur meteen een boost.

Employee 
experience

1. Employee experience
2. Tijd & aanwezigheid
3. Activiteiten registreren
4. Planning
5. Toegangscontrole
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myProtime
Tijdregistratie
Time & Att endance (T&A) registreert de ti jd 
dat een werknemer aanwezig was. Deze 
ti jdregistrati e is cruciaal voor de automati sche 
verwerking van de payroll. myProti me is 
ontworpen om je hierbij op de meest effi  ciënte 
manier te helpen. De eigenlijke urenregistrati e 
kan op verschillende manieren gebeuren. 
Naast onze uitgebreide reeks terminals voor 
ti jdregistrati e, bieden we ook intuïti eve 
online en zelfs mobiele ti jdregistrati e.

myProtime
Afwezigheidsaanvragen
De Absence module van myProti me vormt de kern 
van de Employee self-service (ESS). Het delegeert en 
automati seert manuele HR-processen. Alle werknemers 
kunnen afwezigheden aanvragen via een browser, 
mobiel apparaat of werkterminal. Lijnmanagers of 
teamleiders kunnen ze onmiddellijk goedkeuren.

ESS stelt werknemers in staat een beter inzicht te 
krijgen in hun eigen werkprestati es, planning en 
afwezigheden. Bovendien heeft  iedereen ook een 
duidelijk beeld van de afwezigheden van hun team.

Voordelen

• Minder manueel werk = minder fouten
• In- en uitboeken op eender welk toestel
• Betrouwbare inzichten
• Implementati e op maat van je bedrijf
• Tijd registreren vanop elk toeste

Voordelen

• Focus op gebruikerservaring
• 100% SaaS (cloud)
• 100% veilig (GDPR)
• Beschikbaar op mobiel, tablet, desktop

of ti jdregistrati eterminal
• Zelf te bedienen afwezigheidsbeheer
• Overzicht van saldo’s
• Persoonlijke en teamkalenders
• Overal beschikbaar

Tijd & aanwezigheid 
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myProtime
Thuiswerk registreren
Telewerk is voor vele bedrijven het 
nieuwe normaal. Maak daarom thuiswerk 
én kantoorwerk aanvragen eenvoudig 
voor je werknemers en creëer een win-
winsituatie voor teamleaders en HR.

Medewerkers kunnen online of mobiel in- en 
uittikken, hebben een overzicht over hun 
vakantietellers en aan- en afwezigheden in hun 
team. Deze oplossing biedt HR een sluitend 
overzicht van de bezettingsgraad in je kantoor.

myProtime

Mobiel
Mobiel werken is sterk op weg om een van de 
belangrijkste kanalen in HR te worden. Hoewel niet alle 
medewerkers een telefoon of een ander mobiel apparaat 
bij zich hebben tijdens het werken, zetten ze hun toestel 
thuis allemaal aan. Afwezigheden aanvragen en uw 
persoonlijke kalender raadplegen vanaf je eigen apparaat 
is een voordeel waar veel mensen niet meer zonder 
kunnen. 

myProtime heeft een speciale roadmap voor 
mobiel werken. Wij begrijpen dat het ontwikkelen 
van mobiele applicaties meer is dan alleen wat informatie 
op een telefoon kopiëren. Onze mobiele interface werd 
ontworpen met een focus op het allerbelangrijkste: de 
Employee Experience.

Voordelen

Voor HR
• Win tijd dankzij de automatisatie van aanvragen
• Krijg beter inzicht in personeelsbezetting

en gepresteerde uren
• Eén op één input voor de loonverwerking

Voor teamleaders
• Instant overzicht van aan-en

afwezigheden van het team
• Afwezigheidsaanvragen digitaal

ontvangen en goedkeuren
• Capaciteit van het team inplannen

Voordelen

Employee empowerment
• Webgebaseerd: toegankelijk vanaf

verschillende apparaten
• Gemaakt voor mobiele toestellen
• Eenvoudige gebruikerservaring



myProtime

Activities
In myProti me Activities kun je duidelijk zien 
hoeveel ti jd je medewerkers aan welke taken 
besteden, en zo wordt sneller zichtbaar wat de 
kostenplaatsen zijn.

Je krijgt een antwoord op vragen als:

• Hoeveel ti jd is er gewerkt aan welke
bestelling en voor welke klant?

• Wat is de verhouding tussen de uren besteed
aan een project ten opzichte van het budget?

• Hoeveel kost één uur werk aan een
bepaalde producti elijn of project.

Voordelen

Visualisering van de projecturen
• Tijdsbesteding en kostentoerekening
• Koppeling met acti viteiten, klanten,

projecten, bestellingen, …
• Geavanceerde rapportering
• Integrati e met fi nanciële soft ware

Flexibele structuur
• Automati sche toewijzing
• Op basis van percentage, locati e 

van de tikklok of andere variabelen

Belangrijkere rol voor de werknemer
• Zelf uit te voeren projectselecti e
• Automati sche rapportering

Activiteiten registreren3



Vanuit onze 
internationale 
ervaring zien we twee 
verschillende soorten 
planning.

Teamplanning
Waarbij de beschikbare ti jd voorrang heeft 

Behoeft eplanning
Wordt vaak toegepast in de 
detailhandel en in grote bedrijven.

Job & Team planning
Het correct opstellen van een planning voor één 
of meer teams kan bijzonder complex zijn. Een 
planner moet onder andere rekening houden 
met de beschikbaarheid, de 
verantwoordelijkheden en het werkschema 
binnen teams.

Bovendien moeten medewerkers ook snel 
toegang hebben tot hun persoonlijke planning. 

Met onze software kun je snel en e fficiënt 
roosters voor je teams opstellen. Dankzij 
een koppeling met tijdregistratie heb je ook 
onmiddellijk inzicht of de planning effectief 
is uitgevoerd. Tenslotte hebben managers en 
werknemers inzicht in de verlofsaldi en kunnen 
werknemers gemakkelijk verlof aanvragen. 
Een win-win situatie voor beide parti jen.

Flexibele personeelsplanning
Flexibele personeelsplanning en -administrati e 
is tegenwoordig een hele uitdaging.

Met Strobbo willen we die administrati e eenvoudiger en accurater 
maken. Jij behoudt de controle en houdt meer ti jd over om aan je 
bedrijf te besteden.

Strobbo wordt gebruikt in zeer veeleisende markten 
die afhankelijk zijn van flexibele arbeidskrachten, 
waardoor het een robuuste aanvulling is op onze 
software suite.

Elke organisati e maakt een planning, 
of het nu gaat om projectplanning of 
personeelsplanning. Om de nauwkeurigheid te 
waarborgen, is accurate informati e nodig.

Bij het zoeken naar een geschikte oplossing mag 
u niet vergeten na te gaan hoe al die informati e
doorstroomt naar de planner. Zo vermijdt u
giswerk en een onnauwkeurige planning.

Voordelen

• Transparante planning
• Gekoppeld aan payroll
• Gekoppeld met ti jdregistrati e module
• Rapportage

Voordelen

• Plannen volgens omzet
• Plannen volgens bezetti  ng
• Open werkuren uitsturen
• Werkuren loggen
• (Studenten)contracten & Bijlagen
• Geïntegreerde Dimona aangift e
• Export naar payroll
• Overuren berekenen

Planning4



Voordelen

• Weg met pen en papier = privacy-proof
• Geïntegreerd in toegangscontrole
• Eenvoudige self-service registratie
• Gepersonaliseerde veiligheidsrichtlijnen
• Schaalbaar tot meerdere toegangspunten

en entiteiten in één applicatie

myProtime
Toegang
Toegangsrechtenbeheer is rechtstreeks gekoppeld 
aan HR-werknemersbeheer. Met myProtime 
Access kunt u eenvoudig toegangsrechten 
toekennen, zodat werknemers alleen uw 
kantoorruimte en - omgeving kunnen betreden 
wanneer ze hier toestemming voor hebben.

Op een gedetailleerde plattegrond van uw gebouwen 
staan alle toegangspoorten aangegeven. Met één 
klik op de knop kunt u zien wie op welk moment 
is binnengekomen, wat er gebeurde, of er fouten 
zijn opgetreden en of onderhoud is vereist.

myProtime
Visitors
myProtime Visitors is een veilige oplossing voor het 
digitaal registreren van bezoekers en leveranciers in 
je bedrijf. Bezoekers kunnen zichzelf registreren via 
een tablet, waardoor het volledig privacy-proof is.

Medewerkers kunnen bezoekers preregistreren om 
de registratie nog soepeler te laten verlopen.

Afhankelijk van de reden van het bezoek kunnen 
verschillende veiligheidsrichtlijnen getoond worden 
aan de bezoeker. Doordat alles digitaal wordt 
bijgehouden, heb je een real-time en historisch 
overzicht van alle bezoeken. Dankzij de integratie 
met myProtime Toegang zijn bezoekers zichtbaar 
in het online floorplan en in de evacuatielijsten.

Naast tijdregistratie en personeelsplanning 
is veiligheid in en om bedrijfsgebouwen 
een vaak onderschatte taak van de HR 
afdeling en Facility Management. Toch 
kan HR hier een zeer grote impact hebben 
via myProtime Access en Visitors.

Voordelen

Volledige controle
• Koppel werktijden en toegangsregels

aan werknemers
• Creëer verschillende veiligheidsniveaus voor zones
• Online bewakingen databeheer

van alle toegangspunten
• Online logging ter ondersteuning

van calamiteitenrapportage
• 24/7 monitoring van uptime en prestaties
• Geïntegreerde bezoekersregistratie

Toegang &  
bezoekers registratie5



De voordelen van Protime 
tijdregistratiesoftware 
voor HR-professionals
Als HR-professional is het je dagelijkse taak om je 
waardevolle menselijk kapitaal met succes te mobiliseren 
en samen te brengen. Je moet een organisati e kunnen 
beheren die voortdurend evolueert en verandert. 
Daarom is het meer dan ooit nodig om de juiste tools 
te gebruiken waarmee je je kunt concentreren op taken 
en projecten met een hoge toegevoegde waarde.

Dat is precies waarom Proti me een reeks 
oplossingen voor workforce management 
heeft  ontwikkeld. Ons doel? Jou helpen om 
het beheer van je personeel op dagelijkse 
basis te opti maliseren. En dat, zodat je 
onderneming competi ti ef en effi  ciënt blijft .

Snel en eenvoudig 
personeelsbeheer

Gedecentraliseerde 
HR-taken

Verhoogde productiviteit 
en winstgevendheid

Een werk-privé 
balans monitor

Minder manuele 
fouten

Veilige HR-software 
die voldoet aan de 
wettelijke vereiste

Ook de voordelen voor werknemers, 
teamleaders en management ontdekken? 
Ga naar protime.eu/voordelen



Benieuwd naar meer?
Neem contact op via info@protime.eu 
of surf naar www.protime.eu

Protime is opgericht in 1995 en marktleider op 
het gebied van tijdregistratie, toegangscontrole en 
personeelsplanning.  

Het team van meer dan 360 ‘Protimers’ 
heeft een voortdurende focus op innovatie, 
ontwikkeling en uitbreiding van onze Workforce 
Management oplossingen door heel Europa.

Protime is al 10 jaar op rij een Great Place to Work 
en is een Best Managed Company met vestigingen in 
België, Nederland en Frankrijk.  

Protime is een onafhankelijk onderdeel 
van de SD Worx groep.




