
In de Webclient kunnen medewerkers alles rondom hun rooster regelen. En dat is 
veel. Van inzage in het rooster en korte termijn wijzigingen en aanvragen tot het 
eigen rooster mede vormgeven op de lange termijn. Bijvoorbeeld door aan te geven 
wanneer je wilt werken of welke diensten je wilt werken. Vanuit een overzichtelijk 
dashboard met actuele informatie over het rooster en alle openstaande acties  
kunnen medewerkers verder navigeren naar een van de menu-opties. De Webclient is 
voor de planner een essentieel onderdeel van de communicatie met de medewerker. 
De Webclient betekent efficiëntie en flexibiliteit voor de planner. En betrokkenheid 
en grip op de eigen planning voor de medewerker. 

Gebruiksvriendelijke interface

Als je de Webclient opent, start je met het welkomstscherm. Daarin zie je in een oogopslag wat speelt. 

Je rooster van die dag, de laatste wijzigingen en reminders om je werktijden te controleren of je beschik-

baarheid op te geven. Via een intuïtief menu navigeer je naar de verschillende onderdelen. Het rooster 

bijvoorbeeld. Daarin zie je alle geplande diensten, bijzonderheden en aanvragen onder voorbehoud van 

een bepaalde periode. Wijzigingen zijn duidelijk gemarkeerd en met een speciale button laat je de planner 

weten dat je ze ook echt gezien hebt. Handig voor de planner om te weten. Selecteer je een dag, dan zie 

je details van die dag en opmerkingen van de planner. Er zijn buttons om gepland werk aan te bieden of te 

ruilen, verlof aan te vragen of beschikbaarheid te wijzigen. 

Rostar CAS Webclient 
Het veelzijdige en overzichtelijke web  
portaal voor medewerkers

Rooster van je collega’s

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. Makkelijk als je wilt carpoolen of wilt weten met wie je werk kan ruilen. Groepsrooster 

houdt rekening met de privacy instellingen van medewerkers.



Communiceren over het rooster

Een rooster is dynamisch. Het beweegt mee met veranderende omstandigheden. Er is opeens meer werk 

of een collega is ziek geworden. Dan moet je als planner eenvoudig en snel kunnen communiceren. Samen 

met de 24/7 Rostar app vormt de Webclient de spil in de communicatie over het rooster. Niet alleen  

tussen de planner of leidinggevende en de medewerkers, maar ook tussen medewerkers onderling. Op het 

prikbord kunnen medewerkers hun diensten aanbieden of ruilen. En in de ‘Te doen lijst’ vind je alle open-

staande werk- en ruilverzoeken. De Webclient is beschikbaar in vijf talen. 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. 

Tijdregistratie

Heb je je planning en tijdregistratie gekoppeld met Rostar TR, dan is de Webclient uit te breiden met TR 

achteraf. Medewerkers kunnen dan hun registraties controleren, wijzigen en indienen. Ook leidinggevenden 

kunnen een rol krijgen in dit proces door bijvoorbeeld alle registraties te accorderen in hun Webclient. De 

combinatie met TR realtime in 24/7 Rostar, waarmee medewerkers hun werktijden realtime registreren, 

maakt het proces compleet.

Web en app

De Webclient voor medewerkers en 24/7 Rostar vullen elkaar aan. Daar waar medewerkers de Webclient 

gebruiken voor regelzaken die meer aandacht vragen, is de app juist handig is voor snelle acties.

Samen de planning maken

Wanneer je medewerkers een aandeel wilt geven in de totstandkoming van het rooster is de Webclient 

onmisbaar. Alle onderdelen van Participerend plannen kun je er terugvinden. 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.

De voordelen op een rij

• Alle informatie over het rooster inzichtelijk bij elkaar

• Gebruiksvriendelijke interface en duidelijke menustructuur

• Veel mogelijkheden om medewerkers te betrekken bij de totstandkoming van het rooster

• Duidelijke dialogen en lijsten waardoor medewerkers precies weten waar ze aan toe zijn

• Communicatie tussen planner en medewerker en medewerkers onderling

“Alle informatie over mijn rooster heb 
ik overzichtelijk op mijn tablet. Verlof 
aanvragen doe ik gewoon vanaf de 
bank.’’

De Webclient komt standaard met een uitgebreid 

aantal opties die je naar wens kunt inrichten. 

Daarnaast zijn er uitbreidingsmogelijkheden voor 

specifieke functies.



Standaard 

• Individueel rooster inzien

• Tonen roosterwijzigingen

• Werkverzoeken van de planner

• Prikbord voor aanbieden en ruilen diensten

• Te doen lijst

Extra

• Groepsrooster inzien

• Beschikbaarheid opgeven

• Shiftpicking

• Beschikbaarheid wijzigen

• Verlof aanvragen

• Rapporten inzien en downloaden

• Koppelen aan privé-agenda

• Beschikbaar in NL, EN, FR, DU en SP

• Vakantieperiodeplanning

• TR achteraf

Webclient kun je inzetten op

  Operationeel niveau:  

  Voor een goede en snelle communicatie over het rooster



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 de Webclient? 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  

onderstaand 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

“Een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke applicatie met een veelheid aan functies. 
Hiermee kunnen we onze medewerkers prima bij het rooster betrekken.’’

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


