Waarom TeamPlayer?
Wellicht heeft u reeds een administratief programma
waarmee uw boekhouding, facturatie of bestellingen
worden beheerd. Deze programma’s schieten echter
tekort als het gaat over nog andere belangrijke
kerntaken van uw administratie.
Uw onderneming heeft een aantal medewerkers en
u zoekt naar een goede oplossing voor planning,
tijdsregistratie, personeelsadministratie en rapportering.

U begrijpt dat een deel van uw
administratie weinig geautomatiseerd is.
TeamPlayer biedt nu voor u de oplossing.

TeamPlayer verbetert uw communicatie.
Uw team werkt beter samen.
Iedere KMO of organisatie zoekt hoe zijn administratie
beter kan gebeuren. Voor boekhouding, facturatie,
orderverwerking of stockbeheer zijn er heel veel
programma’s beschikbaar. De meeste van deze taken omvatten het beheer van uw team.
Een aantal administratieve kerntaken worden vaak
over het hoofd gezien.
U worstelt met de planning van uw techniekers?
Ergert u zich aan onvolledige en onoverzichtelijke
documenten?
Is uw maandelijkse loonadministratie een
tijdrovende klus?

En er is nog meer ...
U hecht veel belang aan de onmiddelijke implementatie
in uw onderneming en integratie met uw bestaande
programma’s. TeamPlayer werkt nauw samen met
Microsoft Outlook© en het ERP pakket Sage DBFACT©.
Bovendien is de integratie met andere softwarepakketten
ook mogelijk.
U begrijpt dat een doordachte organisatie van uw
team uw werk vereenvoudigt en aangenamer maakt.
Ontdek TeamPlayer omdat samenwerking voor
succesvolle bedrijven noodzakelijk is.

U wilt de kerncijfers van uw onderneming met
een eenvoudige druk op de knop raadplegen?
Onze oplossing: TeamPlayer.
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Planning
Overzichtelijk

Opdrachten
Opdrachten vormen de basis voor de planning en
tijdsregistratie.
Te plannen opdrachten worden voor één of meerdere
teamleden overzichtelijk gevisualiseerd.
Via een gebruiksvriendelijke ‘drag and drop’-functie
worden de opdrachten in de agenda van de medewerker
geplaatst.
Informeer uw klant over de geplande opdracht met
een sms of e-mail uit TeamPlayer.
De mogelijkheid bestaat om uw Outlook agenda te
synchroniseren met de planning in TeamPlayer.
De synchronisatie werkt in beide richtingen.

Van een vereenvoudiging van
uw planning, tot een verhoging
van uw productiviteit.
Een ingenieus systeem van prioriteit
en kleurbepaling garanderen u dat de
beginselen van een professioneel time
management in uw organisatie wordt
doorgevoerd.

Agenda weergave met meerdere medewerkers.
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Tijdsregistratie

Volledigheid

Met TeamPlayer is tijd registreren eenvoudig als een
muisklik. Daardoor kunnen uw medewerkers zich
uitsluitend concentreren op het echte werk.

Bekijk in real-time welke taken uitgevoerd
worden, hun status en hoeveel tijd uw
medewerkers daaraan spenderen.
Controleer de effectief gepresteerde tijd via het
validatiesysteem. Het is mogelijk om een opdracht of
een volledige dag te valideren. Bovendien worden
deze registraties gebruikt om uw facturatie te
ondersteunen.
Na afsluiting van de dag wordt de informatie bewaard
zodat een bijkomend voordeel mogelijk is: het voorbereiden van uw personeelsadministratie (uren, verlof,
ziekte).

Voor interne gebruikers kunnen alle gewenste registraties
gebeuren via de TeamPlayer toepassing of sidebar.
Voor externe gebruikers is er de TeamPlayer App
(voor iOS en Android), om online de registratie te
kunnen uitvoeren.
De app zorgt dat de opvolging van de opdracht nauwgezet
gebeurt: verbruik van artikelen, opmerkingen, afsluiting
van een opdracht (of juist niet) zijn allemaal mogelijk.
Is er geen internet? Geen nood! De registraties worden
gebufferd en automatisch doorgestuurd wanneer er
verbinding is.
De tijdsregistratie module ondersteunt de facturatie
en bereidt personeelsadministratie voor.
Prestaties kunnen vanuit de agenda eenvoudig
en overal geregistreerd worden.

TeamPlayer App

TeamPlayer Tijdsregistratie
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HR
Personeelsadministratie

Geregistreerde prestaties worden automatisch in
uw loonadministratie verwerkt. Werkuren, overuren
en afwezigheden worden snel en correct berekend.

Efficiënte verwerking van de lonen aan de
hand van de tijdsregistratie.

TeamPlayer HR vereenvoudigt uw
administratie van uurroosters, verlof,
opleidingen en communicatie naar
het sociaal secretariaat.

Maandelijks aan het sociaal secretariaat
rapporteren.
Bezoldiging, verlof, betaalde feestdagen
en ziekteverlof per teamlid op elk ogenblik
raadplegen.

Overzicht prestaties

HR module

| |6

TeamPlayer HR

Dashboards

Resultaten met een druk op de knop

Een modern management vereist het opvolgen van
kerncijfers. Met TeamPlayer Dashboards beschikt u
over alle gewenste informatie.

Visualiseer in een oogwenk alle cijfers
en resultaten om uw toekomstige
bedrijfsstrategie uit te stippelen.
Vergelijk verschillende periodes en analyseer boven en
onder-target prestaties. U krijgt een volledig dynamisch
en interactief overzicht van elk aspect in het verkoopkanaal.
Gebruik uw dashboards als digitaal informatiebord
en trendanalyse voor het maken van projecties.

Verzamel gegevens uit meerdere bronnen.
Eenvoudige filtermogelijkheden.
Verkoopanalyse in al zijn dimensies.
Heldere grafieken en overzichtelijke cijfers.
Uw informatie is direct beschikbaar.
Gegevens worden automatisch vernieuwd.
Grafische overzichten
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TeamPlayer

Worstelt u met planning?
Wilt u uw tijd nauwkeuriger meten?
Wilt u met een druk op de knop
uw cijfers evalueren?

Wilt u de volgende stap in
personeelsadministratie zetten?

Daarvoor is er nu TeamPlayer!

Contact
Smedenstraat 5
8300 Knokke-Heist
www.teamplayer-software.be
teamplayer@pcsknokke.be
T: (+32) 50 63 00 80

