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Follow Protime:
Klant
• Verpakkings- en verbindingsmaterialen
• ± 240 vaste medewerkers
• Daarnaast gemiddeld 30 tot 60 uitzendkrachten 

Probleemstelling
• Wens voor web-based oplossing
• Omslachtige processen
• Automatisering

Oplossing 
• ProTime
• ProTeam
• ProNet

Voordelen
• Automatische urenregistratie
• Efficiëntie voor leidinggevenden
• Grote tijdswinst

Berry Global 
stapt over 
naar SaaS



Eén van deze locaties is de vestiging in Katwijk. 
In Katwijk werken 240 collega’s, waarvan 180 
in ploegendiensten. Daarnaast zijn er 30 vaste 
uitzendkrachten en nog eens 30 uitzendkrachten die 
op invalbasis werken. Al sinds 2000 werkt Berry in 
Nederland met ProTime voor de urenregistratie en 
later voegde zij daar de modules ProNet en ProTeam 
aan toe voor meer selfservice-mogelijkheden. De 
software stond echter op een lokale server. Met 
het oog op innovatie, besloot Berry de overstap te 
maken naar de cloud-modules van Protime. Inge 
Vlek is als HR-generalist verantwoordelijk voor alle 
HR-processen en roosters bij Berry. Zij vertelt over 
de overstap naar SaaS, welke uitdagingen op haar 
pad kwamen, maar ook de vele voordelen die de 
overstap met zich meebrengt. Zo profiteert Berry nu 
van grote tijdwinst door minder handmatig werk en 
selfservice-mogelijkheden op afstand.

Weg met de server
Al sinds 2000 neemt Protime de urenregistratie 
voor zijn rekening. Protime was geïnstalleerd op een 
lokale server. Dat werkte prima, maar kon rekening 
houdend met de toekomst verbetering gebruiken. 
Halverwege 2017 besloot Berry het anders te gaan 
doen. Vlek legt uit: “Er waren een aantal zaken 
die in deze tijd wat onhandig zijn. Zo werkte de 
software alleen op locatie. Daardoor moest je fysiek 
op de vestiging aanwezig zijn om in te loggen in 

het systeem. We hadden een aantal aparte ruimtes 
ingericht met computers om werknemers toegang 
te geven tot Protime om bijvoorbeeld verlof aan 
te vragen. Dat is niet ideaal. Daarbij hadden we te 
maken met een herinrichting van het bedrijf, Berry 
werd namelijk onderdeel van een groter concern. 
Daarom moest alle software van de server gehaald 
worden. Dit was natuurlijk een mooi moment 
om het systeem eens te heroverwegen. Omdat 
we wel heel tevreden zijn over Protime, zochten 
we de oplossing bij hun: we zouden overstappen 
naar Protime in de cloud zodat we overal en altijd 
toegang hebben tot het systeem.”

Grote tijdswinst
“Als HR-generalist heb ik dagelijks te maken met een 
hoop HR-processen en regeltjes. Het valt niet altijd 
mee om dat perfect op orde te hebben. Het doel van 
overstappen op SaaS was dus echt om minder werk 
te hebben aan al die processen, zoals het invoeren 
van alle uitzendkrachten. Inmiddels zijn we sinds 
juli volledig live, en alles werkt goed. Ik merk een 
enorme tijdswinst door het gebruik van Protime. We 
krijgen simpelweg veel meer gedaan in minder tijd.” 
Vlek noemt enkele voordelen van de overstap naar 
de cloud:

Altijd verbonden
“De werknemers kunnen nu thuis inloggen in 
ProNet en hun gegevens bekijken. Verlofaanvragen 
gebeuren nu digitaal en de medewerkers kunnen 
online zien of de aanvraag is goedgekeurd. Daarvoor 
hoeven ze niet meer op de vestiging aanwezig te 
zijn. De software geeft hen dus veel inzicht. Ook is 
het handig om een en ander te corrigeren. Wanneer 
bijvoorbeeld een werknemer zijn pasje voor de 
urenregistratie vergeet, kan dit achteraf via ProNet 
hesteld worden.”

Geen lijstjes meer
Volgens Vlek is er een last van de schouders van 
de leidinggevenden gevallen. “Zij hebben niet 
meer te maken met vele lijstjes, handmatig werk 
en omslachtige processen. Voorheen moest iedere 
leidinggevende per afdeling een lijst uitdraaien 
met de gewerkte uren van de week ervoor. Deze 
moesten handmatig gecontroleerd en eventueel 
aangepast worden. Dit is zeer foutgevoelig en 
moest op een betere manier kunnen. Daarbij kon 
het uitdraaien van die lijsten altijd pas achteraf, 
dat kan tegenwoordig gewoon realtime. Sinds we 
gebruikmaken van ProTeam in de cloud kunnen 
leidinggevenden simpelweg inloggen en alle 
gegevens opvragen. Het controleren bestaat nu 
slechts uit een snelle check. Eventuele correcties 
zijn zo gedaan. Het scheelt dus veel tijd en 
handmatig werk.”

Flexibele schil
“Een ander enorm voordeel aan de Protime-
modules is dat het uitzendbureau nu een eigen 
account heeft om gegevens in te voeren in Protime. 

Het uitzendbureau voert zelf de uitzendkrachten 
in. Die uitzendkrachten registreren, net zoals alle 
andere werknemers, de uren via Protime. Het 
uitzendbureau controleert vervolgens de uren en 
dan is de klus geklaard. Dit gaat nu heel gemakkelijk 
en scheelt enorm veel controlewerk. Ik voer nu 
enkel de badge in en controleer nog af en toe 
steekproefsgewijs de factuur, verder heb ik er geen 
werk meer aan.”

Even wennen
Dat veel HR-processen nu geautomatiseerd zijn, 
betekent niet dat er geen uitdagingen meer zijn. De 
grootste uitdaging zit in de populatie van het bedrijf. 
Vlek: “Het is natuurlijk fantastisch dat ons nu veel 
handmatig werk bespaard blijft en dat persoonlijke 
gegevens inzien of aanpassen nu kinderspel is. 
Maar het blijkt voor de werknemers best even 
wennen. Het vraagt de nodige handhaving om de 
werknemers – met name de wat oudere collega’s – 
met deze technologie te laten werken. Zij moeten 
nu bijvoorbeeld inloggen om verlof aan te vragen. 
Voor sommige werknemers is dat best een opgave. 

Na de overstap kwam ik erachter dat niet iedereen 
een e-mailadres had. Als je vanaf niets moet 
beginnen is deze software een hele stap. Tot de tijd 
aanbreekt dat alles bij iedere werknemer soepel 
verloopt, moet ik nog redelijk wat controleren en de 
werknemers blijven helpen. Ze leren het wel, maar 
het kost nu eenmaal tijd. Gelukkig is de helpdesk 
van Protime erg snel en behulpzaam. We kunnen 
natuurlijk terecht bij onze accountmanager, maar 
de helpdesk is ook altijd bereid om ons even uit de 
brand te helpen als iets tegenzit. Al met al heeft de 
overstap ons veel goed gedaan en zijn we nu klaar 
voor de toekomst.”

Berry, specialist in verpakkingsmaterialen, werkt 
met 130 locaties wereldwijd aan innovatie en 
duurzaamheid. 

‘We krijgen 
simpelweg 
veel meer 
gedaan in 
minder tijd’


