Webplanner
Ervaar de voordelen van
online personeelsplanning
De Déhora webplanner is dé online oplossing voor organisaties die gemakkelijk
en snel personeel willen plannen. Geschikt voor uiteenlopende types personeelsplanning: productieplanning, plannen van techniekers en zelfs het plannen van
trainingen of opleidingen. De webplanner kan eenvoudig worden gekoppeld aan
o.a. tijdsregistratie of payroll.

Déhora Webplanner

De eenvoud van online personeelsplanning
De webplanner van Déhora is ontwikkeld om snel en efficiënt personeel te kunnen plannen.
Beheer je medewerkers, locaties en werktijden op één en dezelfde plaats. Maak en beheer je
personeelsroosters op basis van bezettingseisen, contracturen en beschikbaarheden. Bekijk
welke medewerkers beschikbaar zijn en plan ze meteen in.

Totaaloplossing voor je planning

Integratie met je eigen software

De webplanner van Déhora is dé online oplossing
voor het vinden, plannen en aansturen van je medewerkers. Beheer afdelingen, locaties en werkroosters. Wijs personeelscapaciteit toe aan specifieke
werkzaamheden. Ontwerp snel en makkelijk je
personeelsroosters. Een overzichtelijk planbord
biedt meteen inzicht in taken, activiteiten, locaties
en medewerkers. Kortom, alles wat je nodig hebt in
een gemakkelijke planningstool.

De webplanner is een online toepassing, installatie
van software is dus niet vereist. Het enige wat je
nodig hebt is een computer en een internetverbinding. Zo heb je steeds alle belangrijke informatie bij
de hand. Zoals de beschikbaarheid van medewerkers, inzicht in over- of onderbezetting, personeelsinzet op verschillende locaties en activiteiten.

En vergis je niet, de webplanner omvat ook uitgebreide functionaliteiten die je soms terugvindt in
complexe planningstools. Zoals afdelingsoverschrijdend plannen, skill management, een medewerkersportaal, werkroosters en patronen,.. etc.

De webplanner kan bovendien naast en samen met
je eigen softwaretoepassingen worden gebruikt.
Koppelingen met verschillende backoffice tools
zijn mogelijk. Informatie over tijdsregistratie kan
automatisch worden ingeladen, informatie over je
'gerealiseerde rooster' kan worden geëxporteerd
naar je loonsadministratie.

De troeven van de Déhora webplanner:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Overzichtelijke en intuïtieve gebruikersomgeving;
altijd en overal online beschikbaar;
kan op maat en naar wens worden ingericht;
afdelingsoverschrijdend plannen;
overzichtelijk planbord, altijd de juiste informatie in beeld;
minder papierwerk en minder gedoe met administratie;
beheer van medewerkers, afdelingen en werkzaamheden;
geschikt voor uiteenlopende activiteiten of planningen;
koppelingen met je backoffice (payroll, tijdsregistratie,...)
verschillende rollen en functionaliteiten per rol;
mogelijkheid tot interactie voor medewerkes; ruilverzoeken,
verlofaanvragen, beschikbaarheden, werk afmelden;
• controles op basis van allerlei regels (wet, afspraken,...)
• op maat rapporten en uitbreidingen mogelijk.
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Belangrijkste functionaliteiten
Online planningstool op maat van je activiteiten
De webplanner kan volledig op maat worden ingericht, op basis van je specifieke werkzaamheden:
•
•
•
•
•

type bedrijfsactiviteiten en projecten
tijdsduur en eigenschappen van activiteiten;
vaardigheden of contracturen van medewerkers;
verdeling in teams of afdelingen;
locaties waar het werk moet gebeuren;

Overzichtelijk planbord op maat
Ook ieder werkrooster binnen je organisatie kan op maat
worden ingericht. Je kiest zelf welke afdelingen, teams of
activiteiten die je wilt zien. De werkroosters tonen die informatie die voor jouw organisatie belangrijk is om goed te
kunnen plannen. Allerlei filters maken het dan mogelijk om
de weergave van je planbord te wijzigen. Detail-informatie
over werk en medewerkers is meteen beschikbaar via tooltips en notificaties. Medewerkers en/of activiteiten kunnen
handmatig worden ingepland en even snel weer worden
gewijzigd. Realtime tellers geven je inzicht in o.a. verlof,
bezetting en contracturen.

Statistieken en tellers
Al tijdens het plannen krijg je een beeld van verschillende tellers of kpi's die voor jou belangrijk zijn. Van
contracturen, plus- of minuren, verlofuren, ingeplande uren of nog in te plannen uren. Deze tellers kunnen
verder worden opgesplitst indien je dat wens. Denk bijvoorbeeld aan het aantal uren dat een medewerker
is ingepland in vroege, late of nachtelijke diensten. Je kan deze weergeven als dagtotaal of als totaal voor
een specifieke planperiode. Zo heb je meteen inzicht in de belangrijkste statistieken van je rooster.

Regelcontrole op overtredingen
Diverse regelcontroles garanderen dat je planning is 'zoals het hoort'. Oftewel dat bepaalde afspraken of
rechtspositieregels niet worden overschreden. En dat taken worden niet toegekend aan medewerkers die
niet over de juiste kennis en vaardigheden beschikken. Overtredingen worden via tooltips en kleurcodes
gemeld aan de planner, opdat die onmiddelijk kan bijsturen.

Uitgebreide rapportage
Dankzij uitgebreide rapporten krijg je een goed overzicht van de verdeling van je medewerkers en je werk.
De rapporten zijn aanpasbaar op detail van dag, weerk of zelfs maand. Bekijk bijvoorbeeld de geplande en
de nog plannen uren van je medewerkers. Of maak een rapport met de verschillen tussen je geplande rooster en je uiteindelijk gerealiseerde werkrooster. Alle rapporten kunnen vervolgens worden geëxporteerd
naar XLS of PDF-bestanden.
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Templates en individuele werkroosters
Naast handmatig plannen biedt de webplanner ook de optie om herhalende diensten of taken te
definieren. Die kunnen vervolgens worden doorgevoerd voor een gegeven periode. Wordt een bepaalde
taak elke week uitgevoerd op eenzelfde dag door het zelfde team? Dit kan je op voorhand inplannen. Uiteraard kan je dit nadien nog altijd wijzigen zodra het rooster definitie wordt gemaakt.
Met module 'werkroosters' kan je zelfs per individuele medewerker een bepaald patroon definieren en
uitrollen in de planning. Erg handig wanneer een medewerker bijvoorbeeld 4/5e werkt met een vaste vrije
dag op elke woensdag.

Jaarkalender
In de jaarkalender kan je - voor de periode van een jaar of zelfs langer - allerlei activiteiten definieren die
op voorhand kunnen worden vastgelegd in je planning: officiële of extralegale feestdagen,brugdagen,
teamactiviteiten, lesdagen,...

Online medewerkersbeheer
Online medewerkersbeheer garandeert dat alle medewerkersinformatie centraal beschikbaar is, en meteen
kan worden gebruikt voor je personeelsplanning. Persoonsgegevens, informatie over contracten, contracturen en verlof kunnen worden bijgehouden. Bijkomende
planinformatie kan op maat worden ingericht.
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Locatiebeheer
Indien van toepassing kan je ook verschillende locaties of afdelingen definieren in de webplanner. Een
locatie kan worden ingericht als fysieke locatie (een lokaal of gebouw) maar net zo goed als een afdeling.
Verschillende eigenschappen kunnen worden toegekend per locatie.

Medewerkerstoegang en interactie
Medewerkers hebben desgewenst altijd en overal toegang tot hun individuele rooster, de teamplanning,
beschikbaarheden en contractgegevens via hun mobiele app of computer. Beheer toegangsrechten en
rollen zodat medewerkers enkel die dingen kunnen zien die voor hen relevant zijn. Je kan ook wat verder
gaan dan alleen lezen. Interactieve handelingen zijn mogelijk zoals verlofaanvragen indienen, doorgeven
van beschikbaarheden of zelfs het wisselen van dienst.

Integratie met tijdsregistratie / afwijkingen vaststellen
Informatie over je tijdsregistratie gebruiken voor een betere planning? Het geplande rooster rechtstreeks
vergelijken met het gerealiseerde rooster? Met de webplanner kan je registraties raadplegen per werknemer of per job. Informatie over tijdsregistratie of kloktijdstippen kan handmatig worden geimporteerd, of
de informatie kan automatisch worden ingelezen via een koppeling of interface. Via een prikklok of een
mobiele app kunnen prestaties worden ingevoerd. De afwijkingen tussen het geplande en het gerealiseerde rooster kunnen - met juiste codes - naar payroll worden gestuurd.
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Over Déhora
De Déhora Consultancy Group is sinds 1987 wereldwijd dé referentie op het gebied
van personeelsplanning en workforce management. We begeleiden organisaties,
groot en klein, bij de optimalisatie en de professionalisering van personeelsplanning ,
en alles wat daarbij komt kijken.
Ons dienstverleningspalet is full-service: wij adviseren en begeleiden bij alle mogelijke vraagstukken rondom
workforce planning en management. Of het nu gaat om consultancy, onderzoek, training, software, detachering of
werving & selectie van (interim) planners/planning managers. Onze brede dienstverlening in de niche van workforce planning maakt ons ook uniek. We begeleiden organisaties, groot en klein, in alle mogelijke sectoren.
Wij zijn een onafhankelijk expertisebureau: Déhora is een onafhankelijk expertisebureau, onze benadering
is steeds objectief, deskundig en toepassingsgericht. Kenmerkend is dat wij bij het zoeken naar oplossingen altijd
kijken naar zowel het werkgevers- als het werknemersperspectief en de belangen van overige stakeholders.
Innovatie zit in ons DNA: Het is onze kracht om ons snel in te werken in nieuwe omgevingen en uitdagingen.
Onze brede kijk, ervaring en expertise betekent dat we kennis en inzichten ook sectoroverstijgend kunnen toepassen. Waar nodig durven we buiten bestaande paden te denken, waardoor ruimte ontstaat voor nieuwe ideeën en
creatieve oplossingen. Déhora staat voor wendbare en werkbare oplossingen.
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