24/7 ROSTAR APP

Alle communicatie over het rooster in één app

Communiceer snel, efficiënt en kosteloos over het rooster met de 24/7 Rostar
app. Bespaar tijd door als planner een werkverzoek te versturen door middel
van een pushbericht. Bekijk als medewerker het overzichtelijke rooster en
reageer direct op wijzigingen. De app biedt vele voordelen bij het maken van
de planning en voor de betrokkenheid van uw medewerkers bij de planning.
Direct actie op veranderingen in de planning

Met een eenvoudige handeling kan de medewerk-

Een planner moet snel kunnen reageren op

er vervolgens bevestigen de roosterwijziging te

diensten die openvallen door ziekte of andere

hebben gezien. De planner ziet dit terug in het

calamiteiten. Als de medewerkers beschikken over

rooster.

de 24/7 Rostar app kan de planner direct via een
pushbericht een werkverzoek sturen naar de daar-

Medewerker self service

voor in aanmerking komende werknemers. Bij ont-

Medewerkers kunnen via de 24/7 Rostar app een-

vangst van dit werkverzoek kunnen werknemers

voudig en snel hun rooster inzien, bijzonderheden

het bericht direct openen en via de app reageren.

(bijvoorbeeld verlof of cursussen) aanvragen,

Deze functionaliteit bespaart de planner veel tijd

beschikbaarheden wijzigen, diensten aanbieden

bij het maken van een rooster.

of ruilen en vakantieaanvragen indienen voor
periodes die vooraf bepaald zijn door de planner.

Bevestiging op Roosterwijzigingen

Via een maandkalender kunnen ze snel en over-

Ook voor het doorgeven van roosterwijzigingen

zichtelijk door het rooster navigeren en vanuit de

kan een snelle communicatie van groot belang

te doen lijst reageren op ruil- en werkverzoeken.

zijn. Soms zijn er op het laatste moment nog veranderingen in het rooster die snel aan medewerkers moeten worden doorgegeven. Rostar CAS heeft
al de optie om een bericht over een roosterwijzig-

“Door het gebruik van de

ing per e-mail of sms direct naar de medewerkers

app realiseren wij nu een

te sturen, maar met 24/7 Rostar kan dit ook via

forse kostenbesparing

een pushbericht. Als de medewerker de notificatie

omdat wij niet meer hoeven te
bellen en te sms-en”.

Voordelen 24/7 Rostar CAS:
•
•
•
•
•

Snelle communicatie tussen werkgever
en medewerkers
Geen extra kosten
Direct reageren op openstaande
werkverzoeken
Roosterwijzigingen snel doorgeven en
direct de status bekijken
Ruilen en aanvragen bijzonderheden

Tijdregistratie en GPS

In geval van calamiteiten kunt u direct zien welke

Uw medewerkers kunnen via de app op basis van

medewerkers op locatie aanwezig zijn.

GPS de beschikbare diensten ter plekke opvragen.
De start- en eindtijd worden automatisch verwerkt

Meer informatie

in Rostar CAS en na controle kunnen deze voor

Wilt u op de hoogte gehouden worden over de

verloning gebruikt worden. Dit zorgt ervoor dat uw

nieuwe ontwikkelingen of meer informatie ontvan-

planning efficiënter wordt en het geeft u boven-

gen over de mogelijkheden binnen uw organisatie

dien inzicht in het verschil tussen de geplande en

dan staan onze experts u graag te woord. Neem

werkelijke werktijden, wat interessante manage-

contact met ons op via onderstaande contactge-

mentinformatie biedt.

gevens of kijk op app.paralax.nl.
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