Big Ben gebruikersprofiel applicaties

Big Ben online
Big Ben is leverbaar als set web-applicaties die het mogelijk maken altijd en
overal (mobiel) tijd te schrijven of verlof aan te vragen. Big Ben zet
hiermee de trend om te werken met kleine op het gebruikersprofiel gerichte
applicaties, met precies die functies die u nodig heeft. Snel en overzichtelijk.
Big Ben online is volop in ontwikkeling. Bestaande functionaliteit in de
desktop wordt omgezet naar de browser. Daarbij wordt altijd gebruik
gemaakt van de nieuwste inzichten en dat kan weer een nieuw uiterlijk of
betere interface betekenen.
Nieuwe functionaliteit zal zoveel mogelijk voor de browser ontwikkeld
worden. Hierbij denken wij aan nieuwe modules als HRM, maar ook aan
ondersteunende hulpmiddelen voor organisaties in verandering, zoals bij
invoering van ‘Het Nieuwe Werken’ en resultaatgericht werken.

Inloggen

Gebruikersprofielen

Vanuit een inlogscherm of intranet heeft de gebruiker toegang tot zijn
persoonlijke gebruikersprofiel van waaruit hij één of meerdere applicaties
kan starten.

Een gebruikersprofiel is een verzameling van applicaties speciaal gericht op
de functie en taken van de gebruiker. Immers het gebruik door
bijvoorbeeld een baliemedewerker is anders dan voor een
projectmedewerker.
Naast deze applicaties worden per profiel speciale overzichten en
statussen meegeleverd waarmee snel inzage wordt verkregen in de stand
van zaken.
Het ontwikkelen van profielen is gericht op het snel en inzichtelijk tonen
van gegevens per gebruikersprofiel, aangevuld met specifieke tools voor
procesondersteuning. Ook koppelingen met andere pakketten en
toepassingen zoals agenda, to-do lijsten en specifieke branchegerichte
tools liggen nu binnen handbereik.
Het aantal gebruikersprofielen zal het komende jaar sterk worden
uitgebreid. Op dit moment kennen we:
Medewerkersprofiel standaard, voor snel tijdschrijven en verlof
aanvragen.
Managersprofiel standaard, voor fiattering weekkaarten en verlof.

Urenschrijven
basis

Zoveel mogelijk gelijk aan de weekkaart op de desktop

Urenschrijven
mini

Weekkaart-mini: met name handig voor gebruik met favorieten.

Verlofaanvraag

Applicaties in
ontwikkeling

Installatie

Desktop versus
Online

Meer informatie?

De volgende applicaties zijn in ontwikkeling en zijn in 2011-2012 leverbaar:
Fiattering weekkaart
Fiattering verlof
Collegaboek/aanwezigheid
Declareren
Rapportages
BigBen Online kan door REM gehost worden of bij u in huis geinstalleerd
worden middels een kant en klaar Virtual Machine pakket .
De webapplicaties kunnen op verschillende wijze worden aangeboden:
middels een overzichtspagina per gebruikersprofielset, via links of zelfs
geïntegreerd op uw intranet.

De desktop en de web versie kunnen tegelijkertijd gebruikt worden. De
onderliggende database blijft hetzelfde.
Wilt u meer algemene of technische informatie of bent u geïnteresseerd in een
bespreking van uw wensen en onze mogelijkheden, neem dan contact op met REM
Automatisering, afdeling Verkoop.
e-mail: sales@rem.nl of tel. 020 – 56 111 21.

