Workforce Mobile
Workforce Management. Waar en wanneer u maar wilt.
Kronos® Workforce Mobile™ is een mobiele verbinding tot uw Workforce Central®
systeem dat uw personeel in staat stelt administratieve taken uit te voeren op hun
mobiele apparaten.* Waar managers ook zijn, ze kunnen gemakkelijk en snel reageren
op potentiële personeelsbeheer-problemen via Workforce Mobile Manager. En met
behulp van Workforce Mobile Employee kunnen werknemers hun tijdsregistratie-taken
uitvoeren wanneer ze dat moeten, waar dat nodig is. Met on-the-go toegang kan uw
personeel direct ingrijpen, effectieve beslissingen te nemen, actie ondernemen, en
overgaan op de orde van de dag. Het is mobiel workforce management. En het zal de
manier waarop uw personeel interactie heeft en contact maakt met uw organisatie
fundamenteel veranderen.

OVERZICHT FUNCTIES EN VOORDELEN
•	
Stelt medewerkers in staat om verzoeken in te dienen,
timecards goed te keuren, in te klokken, te wisselen van shift,
activiteiten gedetailleerd te volgen, en meer.
•	Stelt managers in staat om problemen op te lossen zodra die
zich voordoen en te reageren op verzoeken van werknemers.
•	Maakt gebruik van native platforms van uw smartphone om een
vertrouwde en eenvoudig te gebruiken interface te leveren.
•	In-/uitklokken met GPS-coördinaten.
•	Maakt gebruik van de camera van de telefoon om barcodes te
scannen voor snelle data invoer.
•	Maakt gebruik van het Smart View™ – platform om workflows
aan te passen en activiteit-tracking-transacties te gebruiken.

Krijg het inzicht dat u nodig heeft

Wanneer is mijn dienst? Kan ik een dag vrij krijgen? Op welke afdeling werkte ik afgelopen dinsdag?
Met Workforce Mobile kunnen medewerkers en managers antwoorden krijgen op deze vragen en meer,
direct op hun mobiele apparaten. De antwoorden die ze nodig hebben zijn gemakkelijk beschikbaar.
Dat betekent minder zoeken naar antwoorden op administratieve problemen en meer tijd besteed
aan werkzaamheden die bijdragen aan het succes van uw organisatie. Met andere woorden: een
hogere productiviteit van uw werknemers.
Managers kunnen problemen oplossen zodra die zich voordoen, timecards goedkeuren en snel
reageren als een werknemer daar om vraagt. Werknemers kunnen schema’s en timecards bekijken, vrij
vragen, timecards goedkeuren en gemakkelijk switchen tussen verschillende taken en arbeidsregels.
En in plaats van het invullen van lange timesheets achteraf, kunnen medewerkers in- en uitklokken
vanaf hun mobiele apparaten, in real-time. De communicatie tussen medewerkers en managers
verbetert, en alledaagse workforce management taken worden snel en accuraat opgelost - waar en
wanneer dat nodig is.

Gebruik een interface

NATIVE VOOR UW TOESTEL
BlackBerry®, iPhone®, Android™ – welk platform u ook gebruikt,
Workforce Mobile is ontworpen voor uw apparaat. In tegenstelling
tot generieke mobiele interfaces en browser verbindingen die
andere leveranciers gebruiken, biedt Kronos Workforce Mobile
native applicaties die speciaal voor ieder platform zijn ontworpen.
Dus Workforce Mobile ziet en gedraagt zich als de andere
toepassingen op uw toestel. Heeft u een ander type smartphone of
functie telefoon, dan biedt Kronos een intuïtieve Java-gebaseerde
interface om uw mobiele apparaat te verbinden met Workforce
Central.
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*Geen ondersteuning voor projectmedewerkers.

WAAR U MAAR WILT, WANNEER U MAAR WILT

Workforce Mobile

MOBILEVIEWS
Veel organisaties ontwikkelen unieke self-service Smart View processen, bereikbaar voor medewerkers via de
Kronos 4500™ prikklok. Deze door de klant ontwikkelde Smart Views kunnen, samen met Kronos Custom Smart
Views, gemakkelijk worden benaderd via uw smartphone met behulp va van MobileViews. Dit breidt de self-service
mogelijkheden uit door medewerkers direct taken uit te laten voeren die u heeft opgesteld, of om andere op maat
gemaakte taken uit te voeren, zoals het bekijken van het vakantieschema van het bedrijf, of het aftekenen van uren
via Attest MobileView.
Smart Views kunnen ook worden benaderd via uw mobiele telefoon, zodat u kritieke gegevens over het personeel,
zoals de tijd besteed aan taken gedurende de werkdag, beter kunt volgen, zodat u nauwkeuriger de werkelijke
loonkosten van de output kunt bepalen.

ALERTS

ONDERSTEUNING
Kronos zet zich continu in om nieuwe apparaten
te ondersteunen. Voor een volledige lijst met
ondersteunde apparaten kunt u terecht op de sectie
www.kronos.co.uk/mobile-apps/workforce-mobile.aspx
en selecteert u het gewenste platform.
ToestelType

Platform

Apple

iOS 3.1 & hoger (iPhone)
iOS 3.1.1 & hoger (iPod touch)

WORKFORCE MOBILE EMPLOYEE*

Gebruikers ontvangen waarschuwingen via pushnotificaties op hun apparaten voordat ze zich inloggen op
de Kronos Mobile applicatie. Het nieuwe Alerts Center
is bereikbaar direct vanaf het startscherm en maakt
gebruikers attent op kritieke kwesties die hun aandacht
vereisen.

WORKFLOWS
Inklokken vanaf mobiel

Via GPS, offline,
via barcode vanaf
gespecificeerde locaties

Verloftegoed inzien

WORKFLOWS

Werkniveau wijzigen

Manage timecard goedkeuringen
Bekijk planning en bezetting
personeel
Manage verlofverzoeken
(Mijn verzoeken en Global Time Off
platform verzoeken

Alledaagse
personeelsbeheer
taken
geoptimaliseerd
voor uw mobiel

OS 2.x & hoger

BlackBerry

OS 4.5.0 & hoger
OS 4.6.0 & hoger
OS 5.5.0 & hoger
OS 6.0.0 & hoger

Nokia

Timecard bekijken

Door Workforce Mobile Manager functionaliteit kunnen
managers snel en gemakkelijk grote aantallen aan
werknemers sorteren met behulp van hyperfinds en
periode definities.

Manage timecard uitzonderingen

Android

Timecard goedkeuren
Vrij vragen

WORKFORCE MOBILE MANAGER*

iOS 4.2 & hoger (iPad)

Planning bekijken

Series 40 3rd Edition & hoger
Series 40 5th Edition & hoger

Betrekt medewerkers
wanneer zij in het
veld zijn, en biedt een
alternatieve methode
voor zelf-service voor
medewerkers.

Taak wijzigen
Werkregel instellen
MobileViews, Ook offline
beschikbaar

Series 60 3rd Edition Feature Pack 1
& hoger
Series 60 5th Edition & hoger

PRODUCT COMPATIBILITEIT
Product

Versie

Workforce Central
NGUI Server

6.1.13 & hoger, 6.2.2 & hoger
6.1.2 & hoger, 6.2.2 & hoger

*Geen ondersteuning voor projectmedewerkers.
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