Big Ben: zelfroostering/spaaruren monitoren

Rooster module
Er is meer en meer behoefte aan flexibiliteit. Enerzijds voor de medewerker,
anderzijds om de productiviteit efficiënter te maken.
Zo is het natuurlijk efficiënt om langer te werken als het druk is en juist
minder in rustige periodes. Werknemers hebben steeds meer behoefte om
het werken beter in te passen in het privéleven en andere (zorg)taken.
Zelfroostering

Roostermodule

Het blijft echter lastig om algemene afspraken over de balans tussen werk
en privé te maken. Zowel voor werkgever als werknemer zijn er met
duidelijke onderlinge afspraken grote voordelen te halen. Zelfroosteren is
daarbij een middel voor het verkrijgen van een optimale flexibiliteit bij de
inzet van uw personeel en het vergroten van de medewerkertevredenheid.
Hiermee kunnen medewerkers, rekening houdend met de (dynamisch)
bezettingseisen van werkgevers, zelf bepalen wanneer ze willen werken .
In de basis versie van Big Ben is standaard de mogelijkheid aanwezig om
roosters (werkplannen) samen te stellen voor uw medewerkers. De
opbouw van spaaruren is gebaseerd op totaal ingevoerde werkplanuren,
minus verantwoorde uren.
Met de roostermodule worden de mogelijkheden uitgebreid.
Roosters kunnen snel gegenereerd worden en periodiek vrijgegeven voor
aanpassing door medewerkers zelf (zelfroostering). Zo kunt u zelf de mate
van vrijheid bepalen voor uw medewerkers.

Spaaruren saldo

Traditioneel worden spaaruren opgebouwd op basis van de werkplanuren
minus de gewerkte uren. Met de roostermodule kan ingesteld worden dat
die berekening gebeurd op basis van een bruto te werken aantal uren per
jaar minus de gewerkte uren, of een netto te werken aantal uren per jaar
minus de gewerkte uren.
Spaaruren kunnen overgeheveld worden naar een nieuw jaar. Dit kan
automatisch voor één of meerdere aanstellingen tegelijk met een
instelbaar minimum en/of maximum.

Werkelijk gewerkt
uren

Per aanstelling kan opgegeven worden of het aantal gewerkte uren een
optelling is van de verantwoorde uren of van de aanwezigheidsuren.
Uiteraard blijft instelbaar of er ook sprake is van overwerk compensatie
naar de spaaruren.

Roostervrije
dagen

In het rooster kunnen (per aanstelling) de officiele en extra vrije dagen
opgegeven en geblokkeerd worden.

Voorbeeldscherm: saldo op basis van aantal bruto te werken uren per jaar

Vrijgeven van
Werkplannen

Rapportages

Vanuit de roosterschermen kan met een druk op de knop direct geprint
worden of geëxporteerd worden naar excel.
Voor de manager zijn speciale rapporten ter beschikking om een overzicht
te geven voor een selectie van aanstellingen.

Meer informatie?

Wilt u meer algemene of technische informatie of bent u geïnteresseerd in een
bespreking van uw wensen en de mogelijkheden met Big Ben, neem dan contact
op met REM Automatisering, afdeling Verkoop.
e-mail: sales@rem.nl of tel. 020 – 56 111 21.

