
Personeelsplanning 
voor de toekomst



Het belang van personeelsplanning

‘Met Integral hebben we 
een fijne samenwerking: 

vriendelijk, flexibel en 
oplossingsgericht’.

Goede personeelsplanning van groot belang
Een goede personeelsplanning is cruciaal voor een organisatie. Het draagt bij aan de tevredenheid van klanten 

en medewerkers. Bovendien bespaart het tijd en geld en geeft het een beter inzicht in uw bezetting. Kortom, 

uw bedrijfsresultaat wordt hoger. Heeft u uw personeelsplanning al helemaal op orde?

Slim plannen van mensen, taken en werkplekken
Integral is dé specialist in personeelsplanning en biedt met Checks intelligente software die planners helpt om 

snel, slim  én effectief te plannen. Checks is een flexibel en compleet pakket met uitgebreide mogelijkheden om 

mensen, diensten, taken en werkplekken te verbinden in één overzichtelijk planbord. 



Het Checks planbord: 
overzichtelijk en gebruiksvriendelijk

‘Ik beveel Checks zeker aan 
omdat het programma 
doet wat het belooft en 
continu doorontwikkeld 

wordt. Tijdens deze 
doorontwikkeling wordt 
daadwerkelijk gebruik 

gemaakt van onze 
feedback. Ook is er altijd 

ruimte voor specifieke 
aanpassingen’.

Helder overzicht op het digitale planbord
Het digitale planbord is het hart van Checks. Hier komen vraag (werk) en aanbod (personeel) samen en kunnen 

medewerkers op taken en werkplekken gepland worden. Planning is per definitie complex. Checks lost dit slim 

op door het planbord flexibel te maken, zodat de planner het overzicht met een paar klikken kan aanpassen 

aan zijn wensen. 

Meerdere (plan)wegen leiden naar Rome
Met Checks kunt u op verschillende manieren uw personeel inplannen, waaronder automatisch roosteren, 

gebruik maken van vaste roosters of zelfroosteren. Werkt u in projecten of met korte taken, dan zijn daar ook 

specifieke planborden voor beschikbaar.

Bij het plannen houdt Checks rekening met verschillende randvoorwaarden, zoals: beschikbaarheid, 

competenties, contracten, eisen en wensen van medewerkers, reisafstanden, arbeidstijdenwet en 

arbeidsvoorwaarden.



Betrek medewerkers met MyChecks en ChecksApp

Bekijk het rooster online met MyChecks
Met de webmodule MyChecks kunnen uw medewerkers online hun eigen rooster én die van hun collega’s inzien. 

Zelfroosteren zorgt voor tevreden medewerkers 
MyChecks biedt via haar online module de mogelijkheid om medewerkers meer te betrekken bij de planning. 

Men kan bijvoorbeeld intekenen op openstaande diensten, de beschikbaarheid doorgeven, diensten ruilen, een 

vakantie aanvragen, zelfroosteren, vakantiesaldi inzien, rapporten inkijken en tijd registreren.

Rooster op de smartphone app van Checks
Ook met ChecksApp kunnen uw medewerkers online hun eigen rooster inzien, beschikbaarheden doorgeven en 

tijd registreren.



Administratie en rapportages

ChecksCounts zorgt voor 
tijdsbesparing en minder fouten 
De administratie van geregistreerde uren 

en afwezigheden - zoals vakantie - is 

vaak een tijdrovende klus. ChecksCounts 

bespaart hier veel tijd en zorgt voor 

minder fouten. Vooral wanneer informatie 

automatisch via een koppeling wordt 

doorgegeven aan andere applicaties. 

ChecksCounts zorgt voor:

•	 Management rapportages.

•	 Persoonlijke urenoverzichten, zoals 

vakantiekaarten.

•	 Complexe berekeningen voor 

onregelmatigheidstoeslagen, 

jaarurensystematiek en 

kostenplaatsen.

•	 Overzichten die worden aangeleverd 

aan andere systemen voor facturatie, 

salarissen etc. 

Vlotte urenregistratie
In MyChecks of via ChecksApp kunnen medewerkers zelf hun 

gewerkte uren registreren. Deze uren worden geaccordeerd en 

verder verwerkt via ChecksCounts. 



‘Sinds we Checks gebruiken, hebben we 
betere rapportages waardoor we nu 
efficiënter werken en meer grip op de 

kosten hebben’.

Integral is een innovatief IT-bedrijf dat is opgericht in 1996. Integral heeft Checks volledig zelf gebouwd en 

ontwikkelt hard door. Het team van 15 medewerkers is trots op Checks. Tevredenheid van haar klanten door 

het leveren van excellente software voor personeelsplanning heeft de hoogste prioriteit. Daarnaast is Integral 

een organisatie die met grote kennis van zaken meedenkt met haar opdrachtgevers. 

Checks is personeelsplanning voor de toekomst
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Integral levert excellente software


