
Met 24/7 Rostar op de smartphone hebben medewerkers altijd en overal inzicht in 
het actuele rooster. Ze kunnen in de app veel zaken zelf regelen. Verlof aanvragen, 
beschikbaarheid wijzigen, nieuw aangeboden werk accepteren en diensten ruilen of 
aanbieden aan collega’s. Voor planners is 24/7 Rostar een krachtig communicatie- 
middel. De lijnen met medewerkers zijn kort en de mogelijkheden omvangrijk. Een 
pushbericht met een last-minute wijziging of een keuzelijst met de Shiftpicking  
diensten die de medewerkers zelf mogen kiezen. Voor elke plansituatie is een  
passende oplossing in de app. 24/7 Rostar betekent efficiëntie en flexibiliteit voor 
de planner. En vrijheid en betrokkenheid voor de medewerker. 

Je rooster inzien

Als je 24/7 Rostar opent, start je met het eigen rooster. Een helder overzicht met de geplande diensten en 

de aanvragen onder voorbehoud. Er is een menu waarmee je makkelijk naar andere functies navigeert.  

Selecteer je een dienst, dan zie je details, eventueel aangevuld met opmerkingen van de planner. In het 

rooster zijn in één oogopslag de laatste wijzigingen te zien. Met de ‘Gezien’ optie kunnen medewerkers 

aan de planner laten weten dat zij de wijzigingen ook daadwerkelijk gezien hebben. Dat is prettige feed-

back voor de planner. Naast inzage in het eigen rooster kunnen medewerkers ook dat van hun collega’s 

bekijken. Dit kan vanuit verschillende perspectieven: zien welke diensten je collega’s draaien én zien welke 

collega’s op jouw dienst werken. Handig als je wilt carpoolen of wilt weten met wie je werk kan ruilen. 

Groepsrooster houdt rekening met de privacy instellingen van medewerkers.

24/7 Rostar
Je actuele rooster altijd bij de hand 

Communiceren over het rooster

Een rooster is niet in cement gegoten. Een klus is groter dan gedacht, er is een zieke of het weer zit niet 

mee. Dan wil je eenvoudig en snel over het rooster kunnen communiceren. Samen met de Webclient voor 

medewerkers vormt 24/7 Rostar de spil in de communicatie over het rooster. Niet alleen tussen de planner 

of leidinggevende en de medewerkers, maar ook tussen medewerkers onderling. 24/7 Rostar heeft 



daarvoor verschillende mogelijkheden. Pushberich- 

ten met wijzigingen en werkverzoeken kun je inzet-

ten als haast geboden is. Op het prikbord kunnen 

medewerkers hun diensten aanbieden of ruilen. En 

de ‘Te doen lijst’ toont alle openstaande werk- en 

ruilverzoeken. Er is duidelijk is aangegeven op welke

verzoeken je móet en op welke je mág reageren.  

24/7 Rostar is beschikbaar in vijf talen en heeft een 

Tijdregistratie

Heb je je planning en tijdregistratie gekoppeld met 

Rostar TR, dan is 24/7 Rostar een heel handige tool. 

Medewerkers kunnen in de app hun werktijden 

registreren met een start- en stopknop. Door het 

scannen van een QR-code of met GPS is de werk-

locatie zelfs te controleren. Ná het werk kunnen 

medewerkers hun registraties controleren, wijzigen 

als dat nodig is en indienen. Allemaal in de app. De 

ingediende registraties komen automatisch in de 

gerealiseerde planning. Daarmee is het tijdregi-

stratieproces van planning tot verloning compleet.

App en web

24/7 Rostar en de Webclient voor medewerkers vullen elkaar aan. Daar waar de app handig is voor snelle 

acties, gebruiken medewerkers de Webclient juist voor regelzaken die meer aandacht vragen. 24/7 Rostar 

heeft een uitgebreid aantal opties die je naar wens kunt inrichten. 

De voordelen op een rij

• Altijd het actuele rooster bij de hand

• Direct op de hoogte van roosterwijzigingen

• Korte communicatielijnen, onder andere  

  door pushberichten

• Communicatie tussen planner en  

  medewerker en medewerkers onderling

• Overal je zaken kunnen regelen waaronder  

  verlof, beschikbaarheid, tijdregistratie en     

  Shiftpicking

‘De snelle communicatie via  
de app bespaart mij een hoop  
tijd en energie wanneer er  
last-minute wijzigingen in het 
rooster zijn.’

frisse en gebruiksvriendelijke interface waarmee je snel en intuïtief kunt navigeren. Elke organisatie kan 

naar wens rapporten beschikbaar maken waarin medewerkers bijvoorbeeld hun verlof- of gewerkte uren 

kunnen zien. Het rooster is eenvoudig aan elke digitale privé-agenda te koppelen. 

Samen de planning maken

Wanneer je medewerkers een aandeel wilt geven in de totstandkoming van het rooster is 24/7 Rostar een 

belangrijke tool. Bijna alle onderdelen van Participerend plannen zijn aanwezig in de app. Medewerkers  

kunnen hun beschikbaarheid wijzigen voor een dag, dagdeel of meerdere dagen, eenmalig of in een 

repeterend patroon. Ze kunnen hun vakantievoorkeuren aangeven. Bijvoorbeeld voor de zomerperiode 

zodat de planner rekening kan houden met individuele wensen. En met Shiftpicking kunnen medewerkers 

zelf díe diensten kiezen die ze graag willen werken. Al deze aanvragen komen automatisch in het rooster 

van de planner terecht. Eerst onder voorbehoud en na goedkeuring als definitieve inroostering. Efficiënt en 

overzichtelijk voor de planner die altijd de regie behoudt.



‘Ik zie het meteen als m’n 
rooster gewijzigd is en kan ook 
onderweg daarop reageren.’

Mogelijkheden in de app

•  Individueel rooster inzien

•  Groepsrooster inzien

•  Tonen roosterwijzigingen

•  Werkverzoeken van de planner

•  Prikbord voor aanbieden en ruilen 

•  Te doen lijst

•  Pushberichten

•  Beschikbaarheid wijzigen

•  Verlof aanvragen

•  Vakantieperiodeplanning 

•  Shiftpicking

•  Tijdregistratie

•  Rapporten inzien en downloaden

•  Koppelen aan privé-agenda

•  Beschikbaar in NL, EN, FR, DU en SP

 

 

24/7 Rostar kun je inzetten op

  Operationeel niveau:  

  Voor een goede en snelle communicatie over het rooster



Paralax BV

Newton House 

Newtonlaan 253  I  3584 BH Utrecht  I  Nederland

info@paralax.com  I  www.paralax.nl

T +31 (0)346 707 100

De Mot 

Motstraat 30  I  2800  Mechelen  I  België

info@paralax.be  I  www.paralax.be

T +32 (0)154 801 29

Meer informatie

Paralax is expert op het gebied van resourceplanning. Op strategisch, tactisch en operationeel niveau.  

We zijn kennispartner en softwareleverancier en denken graag met je mee hoe jij je planprocessen en 

-software optimaal in kunt zetten. Met een goede planning is veel winst te boeken.

Wil je meer weten over 24/7 Rostar? Of heb je vragen over Participerend plannen? Wij helpen je graag 

verder. Ga naar onze website voor meer informatie of neem contact op via info@paralax.com of onder-

staand telefoonnummer.

 

Participerend plannen   
Betrokken medewerkers zijn de beste medewerkers.  

Ze zijn productiever, minder vaak ziek, goede  

ambassadeurs en je behoudt ze langer voor je  

organisatie. Met Participerend plannen betrek je  

medewerkers bij de totstandkoming van hun rooster.  

Ze hebben invloed zonder dat de planner de regie  

verliest. Participerend plannen leidt tot een betere  

balans tussen werk en privé en tot een bestendig  

rooster zonder al te veel wijzigingen. En bovenal tot 

gemotiveerde medewerkers.

De onderdelen van Rostar CAS Participerend plannen  

vullen elkaar aan en kun je in combinatie afstemmen  

op jouw organisatie.

      24/7 Rostar  Webclient

Beschikbaarheid opgeven

Beschikbaarheid wijzigen

Prikbord voor ruilen & aanbieden

Shiftpicking

Vakantieperiodeplanning

Verlofaanvragen

Werkverzoeken van de planner


