
Zorg verlenen staat centraal in de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg. En natuur-
lijk ook in andere zorginstellingen. Toenemende regelgeving, kostenverantwoording en  
efficiency zorgen ervoor dat de aandacht van de primaire taak dreigt af te nemen. Dankzij 
de integrale oplossing van Mercash voor HR, Salaris en Personeelsplanning krijgt u meer tijd 
beschikbaar voor uw cliënten.

Integrale oplossing 
voor HR, Salaris en  
Personeelsplanning

Aan de HR en Salarissoftware voegt Mercash nu ook soft-
ware voor personeelsplanning toe. Het softwarepakket 
Checks is hiervoor een uitstekende aanvulling op Mercash. 
Checks is een flexibele en intelligente tool die al veel gebruikt 
wordt door zorgorganisaties in Nederland. Het helpt u met 
het overzichtelijk plannen van medewerkers, tijd besparen 
en makkelijk en snel online communiceren met de mensen 
over hun personeelsrooster. Nieuwe middelen als een App 
en webtool horen hier uiteraard bij.

•  Naast HR en Salaris nu ook personeelsplanning 
•  Tijd besparen 
•  Snel en gemakkelijk overzicht en inzicht
•  Self service voor medewerkers
•   Modulair pakket voor kleine én grote organisaties 

interessant

Nieuw: personeelsplanning bij Mercash

Voordelen integrale oplossing Mercash
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•   Overzicht: goed inzicht in planning en bezetting 
met flexibel planbord 

•   Veelzijdig: veel opties, voor simpele en 
complexe planning

•   Intelligent: Checks denkt mee en geeft opties 
voor (automatisch) plannen en vervangen

•   Tijdsbesparing: bespaar tijd door snel en 
slimmer plannen

•   Communicatie: vlot communiceren met 
personeel over online rooster

Checks is personeelsplanning voor de toekomst

Wat biedt Personeelsplanning software Checks aanvullend?

Zowel Mercash als Checks zijn ervaren partners 
voor de zorg. Samen hebben ze meer dan 45 jaar 
ervaring. Zij weten goed wat er speelt in uw sector. 
Kortom, een ijzersterke combinatie!

Mercash is een kennisorganisatie gespecialiseerd in 
HRM en salarisverwerking.  

Checks focust zich volledig op intelligente software 
voor personeelsplanning. 

Partners met veel ervaring

Kijk voor meer informatie op mercash.nl en checks.nl. 
Of neem direct contact op via sales@mercash.nl of 0229-282161.

Meer weten? 

www.mercash.nl  |  www.checks.nl

https://checks.nl

