
Waarom? Om een grote hoeveelheid gegevens op een eenvoudige manier te ontsluiten via een  

  flexibel in te richten web interface. 

Voor wie?  Voor organisaties die willen blijven verbeteren in de afstemming van de gevraagde en   

  beschikbare resources. 

Wanneer? Als je werk wilt maken van de beschikbare gegevens door ze eenduidig te koppelen en  

  te analyseren.

Rostar TIS
Inzicht in je organisatie op de korte én lange termijn

Wil je de informatie uit je resourceplanning effectief inzetten voor je organisatie? Door 
bijvoorbeeld verkoopcijfers of klantenaantallen te gebruiken voor het opstellen van 
prognoses en bezettingseisen? Rostar TIS kan je daarbij helpen. TIS (Time Intelligence 
Solutions) gebruik je wanneer je tijd gerelateerde gegevens wilt analyseren of bewerken. 
Om inzicht te krijgen in de historische gegevens en hiermee je resourceplanning 
doorlopend te verbeteren. Met TIS zet je business intelligence om in time intelligence. .

Het fundament onder je beslissingen

In je resourceplanning zit een schat aan informatie. Wanneer je die slim inzet, kun je toekomstige 

beslissingen nemen op basis van cijfers en analyses in plaats van gevoel en ervaring. En dat zie je direct 

terug in kostenbesparingen en efficiency voor je organisatie. Met TIS heb je voortaan een gefundeerd 

antwoord op vragen als ‘Wat zijn de drukste momenten van de dag of van het jaar?’ en ‘Met welk ziekte-

percentage moet ik rekening houden?’ en kun je hier direct actie op ondernemen. Naast gegevens uit je 

eigen organisatie over uitval, beschikbaarheid en ziekteverzuim, kun je ook externe factoren meenemen in 

je onderzoek, zoals het werkaanbod of de ontwikkelingen in de markt. TIS geeft je de vrijheid om je set van 

parameters zelf te kiezen en de analyse te voeden met data uit je eigen systemen. Je krijgt een software-

oplossing op maat, die volledig is afgestemd op de wensen en bedrijfsprocessen van jouw organisatie en 

waarmee je alle denkbare scenario’s kunt doorrekenen.



Voordelen   
  
• Uitgebreide analyse en forecast van tijd  

  gerelateerde activiteiten

• Planningsoptimalisatie op strategisch, 

  tactisch én operationeel niveau

• Een oplossing op maat, afgestemd op  

  jouw organisatie

• Te koppelen met Rostar CAS en andere 

  gegevensbronnen

• Vergelijking van verschillende scenario’s 

  op basis van zelf gekozen parameters

• Uit te breiden met Rostar OPA en SPA om 

  optimale basis- en herhalende roosters te   

  maken

Op maat

Elke organisatie is anders. Dat onderscheid zit bijvoorbeeld in de beschikbare gegevens of in de uitgangs-

punten voor de resourceplanning. TIS speelt daar moeiteloos op in. Het programma koppelt met alle  

systemen, Rostar CAS, Excel of andere software, zodat elke beschikbare informatie als input kan dienen. 

Zo geeft het kassasysteem informatie over bezoekersaantallen en de telefooncentrale over de doorloop-

tijden. En door te koppelen met cliëntendossiers kun je de te ver- wachten werklast voor een zorginstel-

ling bepalen. TIS presenteert de uitkomsten van analyses in een dashboard op maat. Met interactieve 

afbeeldingen en automatisch gegenereerde rapporten volgens jouw eigen specifieke wensen. De business 

consultants van Paralax helpen je daarbij. Zij richten TIS zo in dat het naadloos aansluit op de behoeften 

van jouw organisatie.

Strategisch, tactisch en operationeel

TIS biedt uitkomst op alle niveaus van het plan-

ningsproces: strategisch, tactisch en operatio-

neel. De universele tool kun je dus gebruiken bij 

vraagstukken die spelen op de lange én korte 

termijn. Van ‘Welke groei kan ik de komende 

jaren verwachten?’ of ‘Matchen de kwalificaties 

van mijn resources nog wel als we ons ook op 

andere segmenten gaan richten?’ tot ‘Hebben we 

de komende maand wel genoeg mensen met de 

juiste kwalificaties in huis?’. Door de grondige 

forecasts uit TIS te vergelijken met de informatie 

uit je jaarplan kun je bijvoorbeeld besluiten om 

je machinepark uit te breiden, extra resources te 

gaan werven en opleiden of een alternatieve  

invulling voor je mensen te zoeken bij een  

dreigende overcapaciteit.

‘Met TIS kunnen we nu nuttig 
gebruik maken van gegevens die we 
eigenlijk al lang in huis hadden.’



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 ook TIS inzetten voor je organisatie of meer informatie ontvangen over de mogelijkheden? Onze 

business consultants staan je graag te woord. Ga naar onze website voor meer informatie of neem contact 

op via info@paralax.com of onderstaand telefoonnummer.

Partner van Paralax 

Met betrokken partners, elk expert op hun eigen vakgebied, geven we onder de mantel van Paralax vorm 

aan het complete portfolio van doeltreffende adviestrajecten en innovatieve software. Eén van die partners 

is het Oostenrijkse XIMES. De producten van XIMES zetten we met name in op strategisch en tactisch niveau 

bij complexe vraagstukken en bij het vinden van de juiste balans tussen vraag en aanbod van werk.

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

Tis kun je inzetten op

            Strategisch niveau:  

  Ondersteuning van je bedrijfsbeleid en het stroomlijnen van je planproces

            Tactisch niveau:  

  Bij complexe vraagstukken

            Operationeel niveau:  

  Matchen van de juiste kwalificaties voor de benodigde resources


