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Rostar CAS Insight

Haal het beste uit uw personeelsinzet
met geïntegreerde Business Intelligence
software | consultancy | training
U wilt sturen op uw KPI’s en op ieder gewenst moment van de dag weten hoe
de zaken ervoor staan. Zijn de marges goed, is er de juiste capaciteit, worden
productiedoelstellingen gehaald en zijn de juiste mensen op de juiste plaats
aan de slag? Hoe staat het met de verlofsaldi, overuren en beschikbaarheid
van uw mensen? Allemaal zaken die u met één druk op de knop wilt kunnen
zien om direct te anticiperen op datgene wat uw organisatie nodig heeft om
de business-doelen te realiseren.Een oplossing die u en uw medewerkers
inzicht geeft in die gegevens, anytime, any place en op any device is daarbij
onmisbaar. Maak kennis met Rostar CAS Insight.

Haal het
beste uit uw
personeels
inzet met
geïntegreerde
business
intelligence

Met Rostar CAS Insight zet u grote hoeveelheden data moeiteloos om in specifieke informatie in de vorm van KPI’s en trends. Overzichtelijke data via 5 standaard-dashboards:
personeelskosten, marge, capaciteit, overuren en verlofsaldi. Bereikbaar met één druk
op de knop om direct te anticiperen op datgene wat uw organisatie nodig heeft om de
business-doelen te realiseren.
U beschikt met Rostar CAS Insight niet over
één dashboard, maar over meerdere op de
verschillende rollen binnen uw organisatie
gebaseerde dashboards voor uw medewerkers. Op basis van functie en informatiebehoefte worden bijvoorbeeld de dynamische
financiële gegevens, de HR- of productiegegevens vanuit Rostar CAS in een dashboard
gepresenteerd.

Profiteer van de voordelen van
Rostar CAS Insight
Met onze management-dashboards en -rapportages beschikt u over real-time management- en medewerkerinformatie. U heeft
inzicht in de vele aspecten van het workforcemanagementproces, zoals personeelskosten,
marges, gemaakte overuren, verzuiminformatie en vakantiesaldi. Zowel generieke rapportages op dashboardniveau als rapportages
op detail- en medewerkerniveau zijn mogelijk;
u kunt namelijk tot op detailniveau inzoomen.
Ook kunt u vanuit verschillende invalshoeken
de informatie bekijken. Denk hierbij aan
afdelingsspecifieke data, een bepaalde
datum of een overzicht van kengetallen per
medewerker of manager. De inrichting van
uw dashboards en rapportages vindt op basis
van uw doelstellingen plaats.

Voordelen
• Overal en altijd toegang
• Direct inzicht in kerncijfers
• Snel anticiperen
• Kansen benutten
• Razendsnel aan de slag
• Beter beslissingen nemen
• Snel antwoord op vragen

Overal en altijd toegang
Of u en uw medewerkers nu wel of geen
gebruiker van Rostar CAS zijn, de online
dashboards van Rostar CAS Insight zijn altijd
en overal met ieder device toegankelijk.
Anticiperen
U en uw medewerkers hebben de informatie
in handen om trends en afwijkingen direct te
signaleren en daarop te anticiperen. Kortom,
u bent altijd up-to-date en in staat om op tijd
en adequaat te reageren.
Kansen benutten
U beschikt altijd over real-time informatie en
kunt uw keuzes op de meest actuele situatie
afstemmen en daardoor snel kansen benutten
als die zich voordoen.
Razendsnel aan de slag
U kunt direct aan de slag met de standaarddashboards. Met één druk op de knop zet u uw
gegevens moeiteloos om in KPI’s en trends.
De tijd die u bespaart, kunt u besteden aan de
analyse van gegevens en optimalisatie van uw
processen.
Betere beslissingen
Alle benodigde informatie komt samen in één
dashboard. Deze gegevens vormen een
centrale bron van informatie, beschikbaar
voor iedereen binnen uw organisatie. Door
de informatie beschikbaar te maken, creëert
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u inzicht en bewustwording waardoor betere
besluiten genomen kunnen worden.
Altijd antwoord
Met de grafieken in Rostar CAS Insight kunt
u op elk gewenst moment uw status inzien.
U kunt heel eenvoudig en snel inzoomen en
details achterhalen om zo de informatie te
vinden die u zoekt.
Over Qlikview
Qlikview is Business Intelligence Software die
uw wereld verandert. Niet langer gissen naar
informatie, maar begrijpen hoe snellere, slimmere beslissingen genomen kunnen worden.
Rostar CAS Insight combineert QlikViews
Business Intelligence Platform met een uniek
datamodeldat perfect op uw workforcemanagementproces aansluit en al uw gegevens optimaal benut. Rostar CAS Insight is
snel en makkelijk te implementeren. Standaard-rapportages en geavanceerde rapporten in Rostar CAS worden hierdoor vervangen
door gebruikersvriendelijke standaard-dashboards en analyses op maat die voor alle stakeholders altijd en overal beschikbaar zijn.
Meer informatie
Voor meer informatie over de mogelijkheden
binnen uw organisatie staan onze experts
u graag te woord. Neem contact op met ons
Contact Center via 0346-707 100, mail naar
contactcenter@paralax.com of kijk op
paralax.nl/Insight.

