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Follow Protime:

Klant
• Producent van betonnen 

bestratingsproducten
• Werkt aan duurzame CO2 reducerende 

producten
• ± 180 vaste medewerkers
• Daarnaast gemiddeld 15 tot 20 

uitzendkrachten 

Probleemstelling
• Urenregistratie automatiseren
• Ouderwetse processen
• Personeelsadministratie

Oplossing
• Protime

ProTime - ProTeam Planning - ProNet
• SD Worx

Cobra Salaris - Cobra HRM - Cobra mini ESS

Voordelen
• Automatische urenregistratie
• Minder handmatig werk voor teamleiders en HR-

afdeling 
• Alle gegevens digitaal gearchiveerd
• Einde discussie met werknemers

https://excluton.nl/



Ouderwetse prikklok
 
De eerste stap in de weg naar efficiëntie was de 
wens om overuren te standaardiseren. De Kleijn: “Op 
het kantoorpersoneel en de chauffeurs na, werken 
veel van onze medewerkers in ploegendiensten in 
de fabrieken. Normaliter staan de gewerkte uren 
vast, maar het komt geregeld voor dat er overuren 
worden gemaakt. Voorheen werden de gewerkte 
uren geregistreerd met behulp van een ouderwetse 
prikklok. Deze uren werden vervolgens handmatig 
ingevoerd in Excel-sheets en vervolgens nog eens 
gecontroleerd. Dat is natuurlijk een tijdrovende zaak 
en bovendien zeer foutgevoelig. Wij waren toe aan 
vernieuwing en zochten een partner die onder meer 
de uren en overuren automatisch kon registreren en 
verwerken.”  

Snel en veilig
 
Uiteindelijk kwam Excluton uit bij Protime voor 
de urenregistratie. “De software sloot goed 
aan bij onze wensen. Werknemers ‘klokken’ 

nog steeds hun tijd, maar nu door middel van 
vingerafdrukken. Dat werkt snel en veilig. De 
geregistreerde uren worden automatisch doorgezet 
en gecontroleerd door een leidinggevende. 
Daarna verschijnt de informatie in ProNet. Dit 
is een zelfbedieningsportaal waar medewerkers 
een overzicht krijgen van hun vakantiesaldo, 
gewerkte uren en planning.” Sinds 1 januari 2017 
werkt Excluton ook met SD Worx. De Kleijn legt 
uit: “Na het automatiseren van de urenregistratie, 
was de personeelsadministratie aan de beurt. 
Wij hadden nog talloze archiefkasten. Dat past 
niet binnen ons streven naar duurzaamheid. 
Wij zochten daarom naar een aanvullend 
personeelsadministratiesysteem. In het 
keuzeproces hebben wij gelet op efficiëntie en 
gebruiksvriendelijkheid en zijn uitgekomen op 
SD Worx. De software sloot precies aan bij onze 
wensen. Bovendien zijn SD Worx en Protime al 
jaren partners, waardoor beide softwaresuites 
goed met elkaar integreren. Tevens kon SD Worx de 
salarisverwerking uit handen nemen. Hier hadden 
wij een ander systeem voor, maar wij kozen ervoor 
om dit ook aan SD Worx toe te vertrouwen.”  

Archiefkasten de 
deur uit

“De implementatie van SD Worx ging vlot. 
De tijd van de eerste offerte tot een volledig 
draaiend systeem duurde slechts vier maanden. 
De archiefkasten met stapels papier hebben wij 
nu digitaal. Hierdoor kan ik gegevens sneller 
opzoeken. Dat betreft niet alleen verjaardagen 
of jubilea, ik krijg ook in een mum van tijd de 
loonkosten per machine. Door deze inzichten is 
het eenvoudiger om de planning bij te sturen. Ook 
een brief die ik aan werknemers stuur, kan ik in het 
systeem archiveren. 

“De software  
levert ons,  
en vooral  
de teamleiders,  
een enorme 
tijdswinst op”

 
Wij leggen nu dus alle interne communicatie vast. 
De software levert ons – en vooral de teamleiders 
– een enorme tijdswinst op. Zij hoeven enkel de 
geregistreerde uren goed te keuren, de rest gaat 
vanzelf. Bovendien hoeven zij niet meer ieder detail 
op te zoeken, maar vragen het simpelweg op uit 
het systeem. De gespaarde tijd kunnen ze nu goed 
besteden aan andere werkzaamheden.”

Einde discussie 
“Door de gebruiksvriendelijkheid kan het 
personeel zelf bijvoorbeeld hun loonstroken 
downloaden of inloggen en een adreswijziging 
doorvoeren. Wat eerst veel handmatig werk was, 
is nu zo gebeurd. Hierdoor is de drempel laag om 
zelf iets op te zoeken of aan te passen. Ook een 
discussie over bijvoorbeeld het aantal overuren is 
nu makkelijker gevoerd. De vroegere Excel-sheets 
met standaard- en overuren waren foutgevoelig. 
Een tikfoutje is immers snel gemaakt. Nu alles 
automatisch verwerkt wordt, kunnen wij de 
waarheid gemakkelijk achterhalen. Dat scheelt 
onnodige discussies. De goedgekeurde gegevens 
worden door Protime doorgestuurd naar SD Worx, 
en zij regelen de rest.”

Oog op de toekomst 
Dat Excluton nu niet stil zit, bevestigen de 
toekomstplannen. De Kleijn: “Wij zijn op 
korte termijn nog een en ander van plan. Zo 
worden de uren van onze uitzendkrachten 
momenteel nog handmatig verwerkt. Dat kan ook 
geautomatiseerd worden met Protime. Dit willen 
wij op korte termijn bewerkstelligen. Daarnaast 
overwegen wij de ProTeam Planning-module. 
Deze module moet ons helpen om efficiënter 
te plannen. Nu gebeurt dit nog in Excel. Dit is 
tijdrovend en wederom erg foutgevoelig. Naar 
de toekomst toe willen wij graag alle onnodig 
lange processen efficiënter inrichten. Daar wordt 
iedereen gelukkig van.”

Excluton is producent van betonnen bestratingsproducten voor de inrichting van (openbare) ruimten, 
waterbouw en openbaar vervoer. Het bedrijf telt 180 vaste krachten die werken aan meer dan 2.200 
verschillende producten. Daarnaast staan dagelijks 15 tot 20 uitzendkrachten paraat. Innovatie, 
duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen staan hoog in het vaandel. Hoewel dat 
op productgebied erg goed gaat, had Excluton te maken met meerdere inefficiënte HR-processen. 
Denk aan het handmatig invoeren van alle gewerkte uren. Hier moest verbetering in komen. Om 
die verbetering te realiseren, ging Excluton in zee met Protime en SD Worx. Met behulp van slimme 
oplossingen voor urenregistratie en salarisverwerking maakte Excluton een einde aan complexe 
en handmatige HR-processen en maakte het bedrijf een einde aan de papierwinkel. Alex de Kleijn, 
assistent-controller bij Excluton, vertelt over de voordelen van de samenwerking.

Excluton bouwt 
aan efficiënte 
HR-processen 
met Protime en 
SD Worx


