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Planning
BeschikbaarheidPlanningsbehoefte

Aanvragen voor planning kunnen vanuit verschillende 
functies worden ingevoerd. Bijvoorbeeld door uw 
planner, maar ook direct door uw klant zelf. 

Dit kan worden gedaan met de interactieve aanvraag 
schermen, of door het inlezen van uw bestanden. 
De opzet van uw bestand wordt eenmalig functioneel 
gemapt aan ons systeem en kan vervolgens automatisch 
worden verwerkt. 

Iedereen die gepland moet worden dient zijn of haar 
beschikbaarheid in te voeren. Dit kan simpelweg 
per week of met hetzelfde gemak voor een langere 
periode. 

Natuurlijk kan dit ook middels de mobiele portal.

De planning wordt omgezet 
in urenregistratie welke met 
instelbare stappen kan worden 
goedgekeurd. 

Vervolgens kan indien gewenst 
een instelbare CAO regelset 
worden toegepast. 
Waarna er eventueel verloond of 
gefactureerd kan worden.

Natuurlijk kan er ook worden 
geëxporteerd naar uw eigen 
financiële systeem.

De planningsbehoefte wordt automatisch gematched 
met de beschikbaarheid van de medewerkers. Dit kan 
vervolgens via verschillende invalshoeken handmatig 
worden bijgewerkt om zo te komen tot de meest
optimale planning. 
Roosters en de wijzigingen hierop worden automatisch 
via de communicatie tool gecommuniceerd. 

Uren & 
afhandelingPlanning
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I nnovat ie f  p lat form
Wij verbinden en integreren uw data en optimal iseren uw processen

Laagdrempelig

Flexibel
Vanuit een gedegen kennis van de 
wereld van onze klanten brengen 
we samen met hen in kaart wat hun 
bedrijf echt nodig heeft om zo tot 
onverwachte oplossingen te komen 
die achteraf vanzelfsprekend lijken. 

Solid Online is een innovatief 
platform met pragmatische en 
instelbare modules en sluit 
naadloos aan op de omgeving. 
Met de zelf in te regelen interface 
om data te importeren en te 
exporteren worden gegevens 
moeiteloos gesorteerd, verrijkt, 
gecontroleerd, gevalideerd en 
– zo nodig – getransformeerd. 

Solid Online is gebaseerd op de modernste technieken en 
kan zonder grote investeringen vooraf geïmplementeerd 
worden. Met een schaalbaarheid van 5 tot 50.000 gebruikers 
is het dan ook voor ieder bedrijf mogelijk om die stevige 
basis te leggen. 

Solid Online helpt organisaties creatiever en slimmer te werken 
en de best mogelijke service te verlenen. We doen dit door 
data te stroomlijnen; we maken inzichtelijk wat er niet goed 
gaat en hoe dat beter kan. We maken processen schaalbaar en 
optimaliseren ze. Daarmee wordt herhalend en geestdodend 
werk overbodig en worden onnodige fouten voorkomen. Zo 
stellen we organisaties in staat continu effectiever en efficiënter 
te worden, vergroten we de capaciteit en leggen we de basis 
voor groei.

We zijn trots op onze developers in India, die al sinds 2002 
bij ons werken. Het tijdsverschil is een voordeel waardoor  
Solid Online bedrijven efficiënter kan bedienen. 
Onze Nederlandse teamleden zijn proactief en sociaal 
vaardig. Zij helpen u enthousiast bij al uw vragen. 

Basis voor groei

Volledige Support
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