
Snel  en nauwkeurig

Realtime tijdregistratie is bedoeld voor organisaties, die de gewerkte tijden nauwkeurig willen registreren 

en verwerken met zo min mogelijk administratieve handelingen en discussie over gewerkte uren. Mede-

werkers zien het registreren van tijden vaak als een vervelende en tijdrovende bijkomstigheid. Met Real-

time tijdregistratie is deze klus voortaan snel geklaard. 

Wil je tijdregistreren met een minimum aan handelingen en administratie? Zet dan Realtime 
tijdregistratie op de 24/7 Rostar app in. Dit onderdeel van Rostar TR is de meest efficiënte 
manier van tijdregistratie voor je medewerkers. Tijdklokken worden overbodig en met 
slechts een paar handelingen op de smartphone geven je medewerkers de start- en eindtijd 
van hun werkzaamheden op. Het verdere tijdregistratieproces loopt geheel automatisch. 
Veel effect met weinig inspanning dus.

Snel en nauwkeurig registreren 
met Realtime tijdregistratie 
Met Rostar TR voor medewerkers

Moeiteloos registreren

Wanneer medewerkers op hun werkplek arriveren, kunnen zij al na een paar eenvoudige handelingen aan 

het werk. In de 24/7 Rostar app klikken zij op het icoon voor tijdregistratie. Vervolgens scannen zij de QR-

code op de werkplek of selecteren de geplande dienst en klikken op START. Hiermee is de tijdregistratie 

gestart. De keuze voor het scannen van QR-codes of het selecteren van geplande diensten hangt samen 

‘Realtime tijdregistratie werkt als een 
mobiele tijdklok. We hebben geen 
discussies meer over gewerkte uren en 
een stuk minder mutaties achteraf. En dat 
betekent tijdwinst voor de planner.’

met de werkwijze van je organisatie en bepaal je zelf. Aan het einde van de werkzaamheden klikken de 

medewerkers op STOP en stopt de registratie. De app biedt ruimte om bij de registratie, al dan niet verpli-

cht, extra informatie in te vullen. Daarbij kun je denken aan een reden voor het te laat starten of te vroeg 

weggaan bij een dienst. Door koppeling met GPS is controle van start- en stoplocatie mogelijk. 

Automatisch verwerken

Realtime tijdregistratie werkt op basis van geplande werk-

zaamheden. Als de registratie volgens verwachting verloopt, 

zullen de geregistreerde tijden worden afgerond en rechtstreeks 

in Rostar CAS terechtkomen. Deze automatische afronding is in 

te richten naar jouw wensen. 



Voordelen   

• Eenvoudig  registreren met QR-code of via een start- en stopmechanisme 

• Controle op GPS-locatie mogelijk

• Automatische controles en afronding van gewerkte tijden

• Automatische verwerking van geregistreerde tijden

• Minder administratieve werkzaamheden

• Apart systeem voor tijdregistratie overbodig

Bijzonderheden geen probleem

Soms lopen zaken anders dan gepland. Ook dan biedt Realtime tijdregistratie uitkomst. Er is bijvoorbeeld 

sprake van een offline situatie, er is een laatste aanpassing in de geplande werkzaamheden waardoor 

een medewerker niet de juiste keuze kan maken of een medewerker is vergeten om de tijdregistratie te 

stoppen. Dan is de tussenkomst van een planner nodig. Een correctielijst toont de registraties en biedt de 

mogelijkheid om handmatig te corrigeren. Zo komen ook in die situaties de juiste gegevens in Rostar CAS 

terecht.

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 Rostar TR en Realtime tijdregistratie? Of heb je vragen over het tijdregistratie in het 

algemeen? Wij helpen je graag verder. Ga naar onze website voor meer informatie of neem contact op via 

info@paralax.com of onderstaand telefoonnummer.

Realtime tijdregistratie kan je inzetten op 

 Operationeel niveau: 

  voor de snelle en foutloze administratie en verwerking van werkzaamheden.

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

Werktijden controleren en indienen

Wil je medewerkers ook de gelegenheid geven om hun registraties te controleren of bewerken als dat 

nodig is, dan kun je kiezen voor de uitgebreide variant van tijdregistratie. In dat geval kunnen medewerkers 

ná het werk werktijden aanpassen, een opmerking toevoegen, nieuw werk invoeren of aangeven dat zij een 

bepaalde dienst juist niet gedraaid hebben. Tijdregistratie heeft heel veel mogelijkheden om het proces af 

te stemmen op jouw medewerkers en organisatie. 


