
Optimaliseer uw 
personeelsplanning  
en urenregistratie  
met Dyflexis



Snel en  
gemak kelijk  
plannen

Vaak is het plannen van het personeel een 
klus op zich. Met Dyflexis plant u snel en
en gemakkelijk medewerkers in. Zo ziet de 
planner altijd wie er beschikbaar is. Mede
werkers zien het rooster direct online en 
iedereen weet wanneer hij of zij een dienst 
heeft.
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Plannen  
aan de hand  
van budgetten

Door budgetten te stellen, heeft de onder
neming een duidelijk doel voor ogen.  
Door de gebruiks vriendelijke en intelligente 
techniek van Dyflexis kunt u snel en gemak
kelijk een budget invoeren. Dit kan variëren 
van een jaarbudget tot een dagbudget. 
Daarbij wordt ook rekening gehouden met 
seizoen s, maand en weektendensen.
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Gemakkelijke 
urenregistratie 

Urenregistratie is nog nooit zo makkelijk 
geweest. Met de Dyflexis urenregistratie 
software worden de werktijden van mede
werkers moeiteloos geregistreerd en 
geaccodeerd. Ook tijdvoortijduren, over
uren, ziekteuren en verlofuren kunnen een
voudig worden bijgehouden. Bovendien laat 
overzicht direct zien wanneer er meer of 
minder is gewerkt. U past u de uit te betalen 
uren direct aan en voorkomt zo fouten.
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Met omzet- 
koppeling sturen op 
kosten-efficiëntie

Dyflexis helpt u om efficiënter personeel 
in te zetten. De omzet uit uw financiële 
systeem of kassa(’s) wordt direct aan de 
loonkosten gekoppeld, waardoor u direct 
ziet hoe kostenefficiënt er gewerkt wordt. 
Ook ziet u al tijdens het plannen wat voor 
invloed het inplannen van een extra dienst 
heeft op het personeelscijfer. Op deze 
manier bent u altijd verzekerd van de 
optimale bezetting.

5



Koppeling tussen  
Afas en Dyflexis

Gewerkte uren

Gewerkte dagen

Ziekteuren

Ziekte dagen

Wachtdag uren

Wachtdagen

Uit te betalen overuren

Custom toeslagen zoals nachttoeslag

NAWgegevens

Functieomschrijving

Contractsoort

Contracturen per week

Contractdagen per week

Salaris

Werkgever 
(waar de medewerker werkzaam is)

uren

stamgegevens
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Features

Personeelsplanning / roosters maken
• Gebruik de draganddrop functionaliteit om snel online 

werkroosters te maken
• Zie meteen welke medewerkers beschikbaar zijn.
• Snel zien wie er beschikbaar is.
• Plan op basis van personeelskosten en budgetten.
• Plan aan de hand van de verwachte omzet.
• Inzicht in de weersvoorspelling tijdens het inroosteren.

Personeelsdossier
• Alle gegevens van een medewerker op één plaats.
• Herinnering bij afloop contract.
• Medewerkers kunnen zelf online hun NAWgegevens  

invullen en wijzigen.

Uren & tijdregistratie
• Zie snel de verschillen tussen geplande en gewerkte uren.
• Accordeer uren met een druk op de knop
• Verstuur geaccordeerde uren met een druk op de knop door 

naar externe salarispakketten.
• Optioneel: Rex-O-Matic NOA kloksysteem op basis van 

persoonlijke kaarten

Management Dashboard
• Managementdashboard met overzichtelijke prestatiemeters.
• Overzichtelijk zien hoe de personeelskosten zich ten 

opzichte van de omzet verhouden.
• Koppelingen met diverse systemen mogelijk.
• Op gebruiksvriendelijke wijze budgetten en forecasts 

instellen.
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Meer grip met  
de Rex-O-Matic

Met het kloksysteem van Dyflexis, de Rex-O-Matic NOA, klokken 
medewerkers op een gemakkelijke manier in en uit. Door het scannen 
van een persoonlijke kaart, bijvoorbeeld een OVchipkaart of bankpas, 
worden werktijden automatisch geregistreerd in Dyflexis.

Volledig geïntegreerd
Doordat de Rex-O-Matic NOA volledig geïntegreerd is met Dyflexis 
worden geregistreerde kloktijden automatisch doorgestuurd naar het 
Dyflexis planningsysteem. Hierdoor kunt u in één oogopslag zien of 
medewerkers korter of langer hebben gewerkt dan gepland. Daar
naast kan het kloksysteem begin en eindtijden automatisch afron
den op basis van de planning.

Aanwezigheidsregistratie
De Rex-O-Matic NOA kan ook gebruikt worden voor aanwezigheidsre
gistratie. De begin en eindtijden worden namelijk in realtime ver
toond in Dyflexis. Hierdoor ziet u meteen welke medewerkers aanwe
zig zijn. Dit is vooral handig in het geval van calamiteiten.

Veilig
Medewerkers kunnen niet voor elkaar inklokken.

Slim
In Dyflexis kunt u naar wens afrondregels instellen voor geklokte 
tijden.

Gemakkelijk & snel
Nooit meer discussies over gewerkte uren of geklungel met uren
briefjes. In en uitklokken gebeurt in een handomdraai!

Privacy gewaarborgd
De Rex-O-Matic NOA maakt het mogelijk voor personeel om in te 
klokken met tags en (persoonlijke) pasjes, waardoor medewerkers 
geen persoonsgegevens hoeven op te geven.
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Altijd en overal toegang
tot je werkrooster

Met de Dyflexis Planning app voor Android en iOS hebben medewer
kers altijd en overal inzicht in hun rooster. Daarnaast biedt deze app 
ook handige functies voor managers.

Alles in één planning app
In de planning app voor Android en iOS kunnen medewerkers zien 
wanneer zij ingeroosterd worden of wanneer er een wijziging plaats
vindt in het rooster. Ook wanneer er een nieuwe dienst wordt aan
gemaakt waar medewerkers zich voor kunnen opgeven ontvangen 
zij een notificatie. Daarnaast kunnen medewerkers via de app hun 
beschikbaarheid opgeven.

Diensten ruilen via de app
In de planning app kunnen medewerkers onderling diensten ruilen. 
De werkgever kan vervolgens in Dyflexis zien welke medewerkers 
een dienst hebben geruild. Als de werkgever akkoord gaat met de 
geruilde dienst ontvangt iedereen een bevestiging.

Management Dashboard
Speciaal voor managers heeft de app een Management Dashboard. 
In dit dashboard worden o.a. de verwachte en gerealiseerde omzet 
en personeelskosten tegen elkaar afgezet. Op basis van deze data 
is het mogelijk om weloverwogen te besluiten om meer of minder 
personeel in te zetten.
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Robest V.O.F.
Julianaplein 10
5211 BC ’sHertogenbosch

t 0413870088
e info@robest.nl

Ervaren
+3000 tevreden klanten plannen

en registreren met Dyflexis.

Tevreden klanten
Gebruikers beoordelen ons met 

4.8 uit 5 sterren via Trustpilot.

Flexibel
5 of 25.000 werknemers? 

Dyflexis past zich aan.

Betrouwbaar
ISO 27001:2013 & 9001:2015 

gecertificeerd.

Gratis support
 24/7 bereikbare noodlijn voor

 beheerders én gebruikers.

Gegarandeerde tijdwinst
Een gegarandeerde minimale tijds-
besparing van 25% op uw admin-
istratieve lasten. Zo niet: per direct 
opzegbaar.

Na één training direct van start
Is het systeem niet direct duidelijk? 
Gratis een nieuwe training.

Kloksysteem terugkoop garantie
Bent u binnen 3 maanden niet over- 
tuigd? Krijg 100% van het aankoop- 
bedrag terug.

Fixed price
Vooraf volledige duidelijkheid over de 
kosten en geen nacalculaties.

Gratis updates
Maandelijkse product update vol met 
tips and tricks en nieuwe features. 




