
prime Plan
Uw personeelsplanning is onze agenda



Staat u elke dag garant voor een optimale personeels-
planning? Dat wil zeggen een personeelsplanning 
waarin medewerkers op hun best worden ingezet: 
conform hun beschikbaarheid, hun competenties,  
hun arbeidsvoorwaarden, hun wensen, …?

Gaat u elke dag weer op zoek naar de meest geschikte 
collega’s voor het werk dat moet uitgevoerd worden?

Deze en nog veel meer vragen worden door de 
toepassing van prime Plan perfect ondervangen. 
Want als planner heeft u dagelijks de uitdaging om de 
juiste medewerkers zo efficiënt mogelijk op de juiste 
werkplek te plaatsen. Alle mogelijke factoren die daar 
een rol in spelen, heeft u liefst zo duidelijk mogelijk  
in beeld. prime Plan is daarvoor de juiste oplossing.

1 centrale database
De module prime Plan is een bijzonder handige 
toepassing op prime Time. In tegenstelling tot andere 
applicaties maken ze samen gebruik van één en 
dezelfde database en dat is een sterk pluspunt. Er is 
volledige integratie tussen de info die beschikbaar 
moet zijn voor de planners én de personeelsafdeling, 
waardoor het planbord zich grotendeels vanzelf 
opbouwt. Planners zien in één oogopslag alles  
over basisroosters, afwezigheden, verlofdagen, 
weekenddiensten, shiften en roosterwissels van de 
medewerkers én de collega’s van HR winnen tijd.

Een winst voor de HR afdeling
Doorgevoerde roosterwijzigingen zijn meteen zichtbaar 
voor de personeelsdienst. De werktijden en verloningen 
(inclusief overuren, supplementen en premies)  
worden onmiddellijk op een correcte manier berekend.  
Foutenmarges behoren tot het verleden.  
prime Plan garandeert een synergie tussen uw 
gegevens en die van personeelszaken.

Koppeling aan uw ERP-pakket
Een wijziging in de productie verandert ook de 
personeelsbehoefte en de bezettingseisen.  
Koppeling van prime Plan aan uw ERP-pakket  
of uw productieplanning maakt dat de import van  
nieuwe bezettingseisen ineens van toepassing  
is in de planning.  
Zo vermijdt u routineus handwerk en concentreert u 
zich meteen op het aanpassen van de planning zelf.

Handig en intuïtief, kortom  
zeer gebruiksvriendelijk
Om een helder beeld te krijgen van uw planning heeft 
u heldere software nodig. De prime Plan module  
is ontworpen met het gebruiksgemak van de planner 
als centraal gegeven. Het is intuïtief in gebruik en 
levert een helder overzicht zodat de efficiëntie van  
het werk stijgt.

De schakel tussen personeel en planning

Welke voordelen biedt prime Plan
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❱  U geeft het planbord de structuur die het best uw 
organisatie weerspiegelt. Bij het plannen heeft u  
zo een adequaat overzicht van de werkplekken, 
functies en lijnen die bemand moeten worden, 
alsook de dagdelen waarin u plant, …

❱  Voor elke werkplek kan u per dagdeel de minimum- 
en maximumbezetting opgeven en welke kwalifi-
caties of competenties vereist zijn. Vervolgens 
toetst prime Plan uw planning af aan die gegevens 
en weet u meteen waar u moet bijsturen.  
prime Plan helpt u medewerkers op de plek in te 
zetten die het best bij hen past.

❱  Van al uw medewerkers weet u wie wanneer werkt, 
op welke werkplek, wie de gevraagde kwalificaties 
heeft, wie niet beschikbaar is vanwege ziekte, 
verlof, training, etc. Ook de verloftegoeden 
raadpleegt u rechtstreeks vanuit het planbord.

❱  De lijst van beschikbare medewerkers kan u naar 
keuze groeperen: op afdeling, ploeg, shift, …  
Per groep medewerkers kan het planbord tellingen 
doen zodat u altijd exact weet hoeveel medewerkers 
per shift beschikbaar zijn.

❱  Voor iedere medewerker beschikt u over een 
aangepaste personeelsfiche met informatie  
die relevant is voor uw planning. Denk aan e-mail-
adressen, telefoonnummers, certificaten, diploma’s, 
tot zelfs mogelijke allergieën die uw medewerkers 
parten kunnen spelen in het productieproces.

❱  Blijken er binnen uw afdeling niet voldoende 
gekwalificeerde medewerkers beschikbaar?  
Geen nood, u heeft indien gewenst ook zicht op  
de medewerkers van uw collega’s, en op extra 
beschikbare uitzendkrachten en studenten.

❱  Het planbord kan ook nog extra randinformatie 
bevatten via losse commentaarteksten of via 
gestructureerde symbolen: wie is teamleader,  
wie volgt een opleiding, …

Een glashelder beeld van wie u  
waar nodig heeft via het planbord
Met prime Plan zorgt u ervoor dat de werkzaamheden niet stilvallen omwille van tekort aan personeel. 
Dankzij het overzichtelijke planbord van prime Plan krijgt u in één oogopslag zowel zicht op de  
capaciteitsvraag als op het beschikbaar personeel.

Dagoverzicht van de werkplekken
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Rapporten: per dag of per week
Hangt u geregeld planningsrapporten uit op de 
werkvloer? prime Plan voorziet dag- en weekrapporten. 
Uw medewerkers weten niet alleen waar en wanneer 
ze die dag of week zullen werken, maar ze krijgen ook 
een zicht op de planning van hun directe collega’s.

Online: altijd en overal duidelijk
Dankzij de self-servicefunctie kan elke medewerker 
zijn eigen planning ook te allen tijde online bekijken. 
Wanneer u daarvoor kiest, krijgt hij of zij eveneens 
zicht op een read-onlyversie van het planbord zelf.

Real-time informatie  
in de productieomgeving
Ten slotte biedt prime Plan een digitaal planningsrap-
port dat in real time de planning toont op één of 
meerdere schermen. Hierop vinden de medewerkers 
bij aankomst de werkplek waarop zij zijn ingezet.  
Na de werktijd weten ze op die manier ook wanneer  
u hen opnieuw verwacht.

In productieomgevingen waarin de planning zelfs  
op korte termijn nog sterk kan veranderen, is dit  
een ideaal en erg doeltreffend communicatiemiddel.

Overzichtelijke rapportage
prime Plan biedt verschillende functies waarmee u de planning kan communiceren.

De planning op medewerkersbasis

Waken over een gelijkwaardige verdeling van het 
werk op feestdagen

En meer …

De koppeling tussen prime Plan en prime Time  
biedt u nog andere nuttige rapporten:

❱  Gewerkte uren: door uitzendkrachten,  
door eigen personeel, …

❱  Openstaande verlofdagen
❱  Overwerklijsten
❱  Roosterwijzigingen: op vraag  

van de planner/medewerker
❱  Werken in weekends en op feestdage
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Intuïtief
prime Plan luistert naar dezelfde basiscommando’s 
als uw Windows-computer.  
U bent er binnen de kortste keren mee weg.
Zonder te verdwalen, kan u:

❱  Medewerkers verplaatsen via handige  
drag&dropfuncties

❱  Uw planning snel aanpassen met copy&paste
❱  Vlotter typen dankzij automatische suggesties

Efficiënt
Het motto van prime Plan is: ‘Hoe sneller de gebruiker 
weer uit de applicatie is, hoe beter.’ Het planbord 
visualiseert de meest voorkomende taken en toont u 
meteen waar nog actie nodig is. Extra handig is dat u 
uw basisplanning makkelijk kan uitrollen in de tijd. 
Waar nodig plant u medewerkers makkelijk als groep in.

Taakgericht
Het planbord van prime Plan vertelt u meteen waar 
nog werk aan de winkel is. U kan uw planning ook 
steeds vanuit twee dimensies bekijken: het werkplek-
paneel en het medewerkerspaneel. U configureert 
zelf het planbord en kiest zelf welke panelen en tellers 
u in beeld heeft. Dankzij die focus komt u sneller 
vooruit.

Zero-install
De software is volledig webgebaseerd zonder extra 
installatievereisten (plug-ins).

prime Plan spreekt uw taal

Roosterwijziging
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Automatische controle  
op planningscriteria
Terwijl u plant in prime Plan, kunt u gebruik maken 
van talrijke automatische controlefuncties en signalen. 
U bepaalt de spelregels, prime Plan houdt ze nauw-
keurig in de gaten.

❱  Plant u medewerkers in met de nodige kwalificaties?
❱  Leiden de planningsacties tot over- of onderbezet-

ting?
❱  Waar ontstaan tekorten als medewerkers afwezig 

zijn?
❱  Moet u een medewerker van shift wijzigen als u hem 

wil inplannen?
❱  Respecteert de planning de arbeidsvoorwaarden 

(bv. rustdagen, pauzes)?

Praktische wizard voor vervangingen
Als u niet meteen een geschikte medewerker vindt 
voor een functie, helpt prime Plan met een handige 
wizard. Deze wizard zoekt medewerkers op basis van 
diverse criteria. Daarbij stelt u zelf uw prioriteiten:

❱  De kwalificaties van de medewerker
❱  Het rooster van de medewerker
❱  De werkplekken waarop de medewerker al is 

ingepland

Kortom: prime Plan denkt met u mee,
maar u blijft de dirigent van uw planning.

prime Plan denkt met u mee
Het prime Plan pakket assisteert u om de planning zo snel en efficiënt mogelijk  
af te werken en gefundeerde beslissingen te nemen.

Het planbord met overzicht van de roosters, afwezigheden en werkplekken

6 | prime Plan



pdf Innenseiten Beschnitt: außen 3 mm – innen 0mm 

Plannen in alle transparantie
Medewerkers hebben in real time een duidelijk zicht 
op hun eigen planning en die van hun collega’s. Dit 
kan via schermen in de productiehal, read-onlyversies 
van de planning of print-outs.

Inspraak voor uw medewerkers
Medewerkers bepalen mee wanneer ze kunnen 
werken of net niet, ze spelen een actieve rol in het 
bepalen van de planning. U hoeft dus niet elke 
wijziging handmatig in te voeren en de wensen van 
uw medewerkers worden vanzelf getoetst aan de 
planningsomgeving.

Collega’s wisselen van rooster
Deze functie binnen prime Plan is uniek. Elke mede-
werker kan in het geval hij of zij van rooster wil 
wisselen een verzoek lanceren bij een collega. Zijn de 
twee medewerkers het met elkaar eens, dan hoeft u 
deze roosterwissel alleen nog maar goed te keuren. 
Het planbord past de wissel automatisch toe.

Verlofdagen en afwezigheden
Ook verlofdagen aanvragen en goedkeuren gebeurt 
met een aantal eenvoudige klikken. U bekijkt de 
actuele verlof- en overurensaldi en toetst de mogelijk-
heid van een aanvraag aan de realiteit.

Zo is het plaatje niet alleen voor u zonneklaar, 
maar ook voor uw medewerkers.

De prime Plan module is een handig pakket waarmee 
u binnen een complexe productieomgeving meteen 
weet wie waar en wanneer moet werken. prime Plan 
blinkt uit door het zeer handige en intuïtieve ontwerp 
en de integratie met onze tijdregistratie prime Time. 
Uw werk wordt op alle vlakken efficiënter.

Waarom kiezen voor prime Plan van 
GET?
❱  Efficiëntie door usability
❱  Tijdswinst door integratie met tijdregistratie
❱  Doeltreffende communicatie met de medewerker 

dankzij self-service en digitaal planningsoverzicht
❱  Overal beschikbaar dankzij browserapplicatie

Medewerkers nemen actief deel aan de planning
Via het self-servicesysteem van prime Plan betrekt u medewerkers sterk  
bij het planningsgebeuren van uw ploeg of afdeling.

prime Plan in een notendop

Het dashboard voor de medewerkers
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primion Technology GmbH
Steinbeisstr. 2-5 
72510 Stetten a. k. M. 

+49  7573  9520 
info@primion.de 
www.primion.de

OPERTIS GmbH 
Lütersheimer Str. 20 
34471 Volkmarsen 

+49  5693  23397-0 
info@opertis.de 
www.opertis.de

sa GET nv
Antwerpsesteenweg 107 
2390 Malle 

+32  3  312 92 30 
info@get.be 
www.get.be

GET Nederland bv  
Albert Einsteinweg 4 
8218 NH Lelystad 

+31  320  25 37 90 
info@get.nl 
www.get.nl

primion Digitek SLU
Calle Isla del Hierro 7. 
Oficina 3.2  
28703 San Sebastián  
de los Reyes (Madrid) 

+34  934  774  770 
info@primion-digitek.es 
www.primion-digitek.esprimion S.A.S.

Immeuble Le Nautile 1 
45 rue des Hautes Pâtures 
92000 Nanterre 

+33  1  41 10 43 70 
info@primion.fr 
www.primion.fr

Time & Security Division

Duitsland België

Nederland

Spanje

Frankrijk

Duitsland
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❱  GET is de onbetwiste marktleider voor tijdregistratie in 
België

❱  Functionele rijkdom van onze software in detail, het resultaat 
van meer dan 50 jaar knowhow

❱  Ontwikkeling in de Benelux
❱  Sterke referenties in alle sectoren
❱  Geïntegreerde oplossingen
❱  Tijdregistratie | Personeelsplanning | Urenregistratie
❱  Meest complete totaaloplossing op de markt
❱  Integratie met security oplossingen
❱  ‘Best practice’-projectaanpak GET-it done
❱  Ervaren implementatiebegeleiders voor Time & Security
❱  Stabiel Belgisch bedrijf sinds 1963

Interesse in het echte werk?
GET maakt die tijd graag voor u vrij.

Surf zeker eens naar www.get.be voor meer informatie  
over prime Plan of neem meteen contact met ons op.

Waarom kiezen voor GET?
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