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‘Logisch en intuïtief 
opgebouwd’



administrator voor het HRIS-systeem binnen de groep. Zorgen dat 
alles binnen de sociale wetgeving correct gebeurt, procedures, 
policy’s en cao’s vallen eveneens binnen haar takenpakket. Gülçin 
werkt daarnaast ook vaak op projectbasis.  

Haar collega Sharon Vanden Broucke is als payroll specialist het 
eerstelijnscontact voor alles wat betreft verloningen binnen 
ScioTeq. “Denk aan al het dagdagelijkse - zoals de loonverwerking, 
verloven, tijdskrediet, ziektebriefjes en arbeidsongevallen”, 
illustreert ze. “De oplossingen van Protime helpen ons daarbij. 
Enerzijds gebruiken we ProTime als ondersteunend HR-platform, 
anderzijds myProtime, ProTeam en een aantal exportmodules.”   

“Al van tijdens onze Barco-periode zijn we enthousiaste gebruikers 
van de Protime-technologie. Leidinggevenden konden toen al de 
tijdregistratie van de arbeiders binnen hun team invoeren. We 
waren zodanig tevreden over de werkwijze en het systeem, dat 
we beslisten om ook onze bedienden daarin te integreren. Sinds 
1 januari 2021 gebruiken we dus één oplossing die toegankelijk is 
voor ál onze werknemers. Bedienden genieten binnen myProtime 
nog iets meer zelfstandigheid dan arbeiders.”  

‘Keep it simple’-principe
De uitrol van de Protime-tools binnen ScioTeq verliep volgens 
Gülçin en Sharon erg soepel. “We werden vlot begeleid in 
iedere stap van het proces”, klinkt het. “Protime hanteert 
sowieso het ‘keep it simple’-principe. De tools zijn logisch en 
intuïtief opgebouwd, waardoor wij haast geen vragen van de 
eindgebruikers krijgen. Vaak volstaat een druk op de help-knop 
voor hen al om zelf een antwoord te krijgen. Dat leidt tot een 
aanzienlijke ontzorging van onze HR-afdeling.” 

Als innovatieve technologiespeler heeft het 
Kortrijkse ScioTeq sterk evoluerende noden. De 
tools van Protime groeien mee met het bedrijf. ‘We 
wilden oplossingen die voldoen aan de behoeftes 
van vandaag, maar ook aan die van binnen pakweg 
15 jaar.’  
ScioTeq is een specialist in de ontwikkeling, het design en de 
fabricage van geavanceerde displays voor de luchtverkeersleiding, 
defensie en de luchtvaartindustrie. In de afgelopen 35 jaar 
ontwikkelde dit bedrijf ruim 250.000 oplossingen voor onder 
andere meer dan 150 verschillende vliegtuigtypes. Elke dag 
worden dan ook meer dan 80.000 vluchten gemonitord op 
ScioTeqs air traffic control displays. Maar ook een 100-tal 
uiteenlopende soorten schepen en zo’n 50 diverse variëteiten aan 
voertuigtypes hebben zulke beeldschermen aan boord.  

De voorbije jaren maakte ScioTeq een aanzienlijke evolutie 
door. Het bedrijf was ooit een onderdeel van de Belgische 
displayproducent Barco. Na de afsplitsing in 2015 ging het 
verder onder de naam Esterline Advanced Displays. In 2019 
volgde een flinke rebranding, en sindsdien gaat deze innovatieve 
technologiespeler als ScioTeq door het leven.  

Naast het hoofdkantoor in Kortrijk en het warehouse in Harelbeke 
heeft het bedrijf ook buitenlandse filialen in de Verenigde Staten, 
Singapore en Israël. “Het Amerikaanse ministerie van defensie is 
een belangrijke klant, maar we zijn ook actief in heel wat andere 
markten”, zegt compensation & benefits specialist Gülçin Söker. 
“Elke vliegtuigbouwer heeft uiteraard zijn eigen noden. Research & 
development spelen dan ook een cruciale rol.”

‘Elke vliegtuigbouwer heeft zijn eigen 
noden. Research & development spelen 
dan ook een cruciale rol.’

Gülçin Söker, compensation & benefits specialist ScioTeq

Enthousiaste gebruikers
In België telt ScioTeq vandaag zo’n 330 medewerkers, en 
wereldwijd zijn dat er 382. “We zijn een snelgroeiend bedrijf, 
waardoor ook ons personeelsbestand gestaag toeneemt”, legt 
Gülçin uit. Zijzelf is verantwoordelijke voor onder meer het 
beloningsbeleid en de extralegale voordelen, maar is ook system 

‘De tijdregistratie van onze arbeiders 
kon al langer via Protime. Sinds 1 januari 
2021 gebruiken we één oplossing 
die ook toegankelijk is voor onze 
bedienden.’ 

Sharon Vanden Broucke, payroll specialist ScioTeq



Protime en SD Worx 
communiceren onderling

Op 1 januari 2022 wisselde ScioTeq 
zijn voormalig sociaal secretariaat in 
voor SD Worx. “Het feit dat Protime 
deel uitmaakt van de SD Worx-groep, 
is een grote troef”, stellen Gülçin 
Söker en Sharon Vanden Broucke. 
“Tijdregistratie en payroll hangen 
immers zeer sterk aan elkaar. De 
rechtstreekse link tussen de oplossin-
gen van Protime en die van SD Worx 
laat hen onderling communiceren, 
zonder dat onze tussenkomst vereist 
is.”  
“En toen er onlangs bepaalde infor-
matie toch niet meteen doorstroom-
de van de ene naar de andere tool, 
hoefden we dat alleen maar even te 
melden. De mensen van Protime en 
SD Worx hebben het euvel vervolgens 
snel onder elkaar weggewerkt.”

“Maar ook voor de eindgebruikers is de 
meerwaarde erg groot. “
 
Onze mensen werken vaak over verschillende afdelingen heen aan 
gezamenlijke projecten. De Protime-oplossingen laten dan toe om 
afzonderlijke informatie samen te brengen.  

We kunnen daarbij zelf bepalen wat zichtbaar is en wat niet. Bijvoorbeeld 
wel de details over thuiswerk en travel, maar niet die over afwezigheden 
zoals bijvoorbeeld ziekte.” 

Als innovatief en snelgroeiend bedrijf kent ScioTeq ook sterk evoluerende 
noden. Sharon Vanden Broucke: “We wilden oplossingen die voldoen aan 
de behoeftes van vandaag, maar ook aan die van binnen pakweg 15 jaar. 
Gelukkig is Protime voortdurend in evolutie. Wat vandaag nog niet kan, 
kan misschien morgen wél. Bovendien denkt het bedrijf proactief met ons 
mee. De accountmanagers zijn sowieso zeer toegankelijk. Hebben we een 
verzoek, dan zoeken zij meteen mee naar een oplossing op maat.”   
 
“Deze flexibiliteit liet ons bijvoorbeeld toe om onze hele policy binnen 
de tijdregistratie te vervatten. Ook de toevoeging van een slimme 
glijtijdteller illustreert de continue vooruitgang van de technologie. Dat 
geldt evengoed voor de nieuwe mogelijkheid voor onze medewerkers om 
eigenhandig hun ziektebriefjes toe te voegen. In de toekomst verwachten 
we dat ook de exportmodule voor de rapporteringen nog wat verder 
wordt uitgebreid.” 
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‘Protime is voortdurend in 
evolutie.  Wat vandaag nog niet 
kan, kan misschien morgen wél.’ 

 
Sharon Vanden Broucke, payroll specialist 
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