Nooit meer puzzelen!veilig en
Gebruiksvriendelijk,
efficiënt betalen
JCC-PERSONEELSPLANNING
JCCPERSONEELSPLANNING
JCC-Personeelsplanning puzzelt namelijk voor u. Met
één druk op de knop publiceert u de planning. Een

VOORDELEN

planning die rekening houdt met de verschillende
werkzaamheden, werktijden en wensen van uw
medewerkers. Dat is de kracht van ons
personeelsplanningssysteem.

ONLINE WERKNEMERSPORTAAL

•

Gebruiksvriendelijk voor u en uw medewerkers

•

Rust in het hoofd van de planner:
niet meer zelf puzzelen

Medewerkers loggen altijd en overal in op het online

•

Snelle online communicatiemogelijkheden

medewerkersportaal. Hier zien ze gelijk hun

•

U voorkomt fouten in de planning

persoonlijke pagina met de actuele planning,

•

U bespaart tijd en geld

vakantiedagen en verlofaanvragen.

•

Altijd een actueel overzicht

MELDING BIJ EEN VERSTORING
Dreigt er iets mis te gaan in de bezetting door
bijvoorbeeld ziekte of onderbezetting? U ontvangt dan

ONDERLING WERKRUILEN

automatisch een signaal en een voorstel om dit

Via het portaal kunnen uw medewerkers onderling

probleem op te lossen. Op deze manier voorkomt u

werkzaamheden ruilen. Zij bieden werkzaamheden aan

fouten in de planning.

waar collega’s zich vervolgens op kunnen inschrijven. Als
de medewerkers er onderling uit zijn wordt het voorstel

DE PLANNING DIRECT COMMUNICEREN
Als u akkoord bent met de planning, klikt u op de knop

voorgelegd aan u ter goed of afkeuring.

in het online medewerkersportaal en in de persoonlijke

NIEUWSGIERIG?
PLAN EEN AFSPRAAK MET ONS!

agenda’s van medewerkers. Zo blijven uw medewerkers

Wij komen graag bij u langs voor een demo. Deze

altijd op de hoogte van de laatste wijzigingen.

stemmen we volledig af op uw specifieke situatie. Zo

“publiceren”. De actuele planning is dan direct zichtbaar

ziet u gelijk de voordelen voor uw gemeente.

VERLOF AANVRAGEN EN BEOORDELEN
Verlof aanvragen doen medewerkers eenvoudig via het

Een demo vraagt u aan via onze website

online werknemersportaal. Vervolgens keurt u de

www.jccsoftware.nl. Wij nemen vervolgens contact met

aanvragen snel goed of af. Onze applicatie brengt voor u

u op.

automatisch de eventuele knelpunten in kaart. Op deze
manier kunt u ook de vakantieplanning snel regelen.

UNIEKE KOPPELING
De unieke koppeling met ons afsprakensysteem maakt
het mogelijk om uw personeelsplanning en
bezoekersstroom volledig op elkaar af te stemmen.
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