Workday Time Tracking
Workday Time Tracking is een consumentgerichte, internationale toepassing

Belangrijkste functionaliteiten

voor de registratie van uren en aanwezigheid. Deze cloudtoepassing

• Wereldwijde tijdinvoer

werkt naadloos samen met Workday Human Capital Management (HCM),

• Mobiele en web-based klok

Workday Payroll, Workday Absence Management en Workday Projects

• Integratie met tijdklokken

om internationale organisaties te voorzien van een volledige end-to-end

• Goedkeuring van uren

gebruikerservaring die werkt via internet of op basis van een fysieke tijdklok.

• Realtime berekening
• Configureerbare bedrijfsprocessen

Workday Time Tracking helpt organisaties om de personeelsproductiviteit

• Rapportages en analytics

te verhogen, de arbeidskosten te verminderen en compliancerisico's te

• Eén systeem voor uren en aanwezigheid

minimaliseren.
Belangrijkste voordelen

Verbeter de productiviteit met een consumentgerichte
gebruikerservaring
Workday Time Tracking is een innovatieve toepassing voor het registreren
van uren en aanwezigheid die altijd en overal, zowel online als op mobiele
devices, beschikbaar is. Workday Time Tracking heeft een intuïtieve interface,

• Betrek gebruikers met een
consumentgerichte zakelijke toepassing
• Vereenvoudig internationaal
personeelsmanagement
• Verlaag arbeidskosten
• Minimaliseer nalevingsrisico's

zodat gebruikers overal in het bedrijf er goed en snel mee kunnen werken

• Verhoog de productiviteit van werknemers

en stelt bedrijven in staat de processen voor tijdinvoer en -goedkeuring te

• Lagere total cost of ownership

stroomlijnen. Werknemers en managers kunnen nu snel en efficiënt uren
invoeren en goedkeuren, zodat ze zich op hun werk kunnen richten en meer
voor de organisatie kunnen betekenen.
• Selfservice tijdinvoer: Gewerkte uren invoeren via webbrowsers
of mobiele devices. Uren kunnen ook worden
ingevoerd op projecten via een eenvoudig te openen
kalenderweergave.
• Mobiele en web-based tijdklokken: tijdklokken voor
check-ins en check-outs van werknemers zijn voorzien
van automatische datum-/tijdstempels, evenals op
locatie gebaseerde detectie voor mobiele devices.
Werknemers kunnen hun activiteitengeschiedenis
eenvoudig bekijken.
• Efficiënte goedkeuringen: managers kunnen bulkgoedkeuringen initiëren, uitzonderingen afhandelen en
waarschuwingen voor goedkeuringen ontvangen op een
mobiel device en via workfeeds.

Verlaag de personeelskosten met een compleet systeem
Dit complete end-to-end systeem handelt HR-functies, samen met uren
en aanwezigheid, naadloos af. Vervolgens worden salarissen altijd correct
uitbetaald.

• Actiegerichte rapportage: Workday Time Tracking

• Eenvoudige configuratie: tijdinvoer is

biedt end-to-end inzicht in HR-, payroll- en

configureerbaar (in/uit, eenheden, verplichte en

urenregistratieprocessen. Maak gebruik van

optionele worktags).

realtime rapporten met feitelijke arbeidskosten en
integrale analytics, zodat u op het moment van de
besluitvorming beschikt over het benodigde inzicht.
• Realtime berekening: Een krachtige calculator

• Meer controle: managers kunnen tarieven wijzigen
tijdens de tijdinvoer en vrije dagen corrigeren.
Voor meerdere functies kunnen goedkeuringen
afzonderlijk naar de juiste manager worden

levert realtime berekeningen en informatie over

gerouteerd, zodat er geen vertraging bij de

bijvoorbeeld overwerk en toeslagen voorafgaand

goedkeuring ontstaat.

aan de payrollrun.

• Integratie met tijdklokken: Workday levert
API's waarmee organisaties hun fysieke klokken

Minder compliancerisico's door volledige
automatisering
Organisaties kunnen compliancerisico's minimaliseren door
personeelsmanagementprocessen te automatiseren en

kunnen integreren met Workday Time Tracking,
het ondersteunt inkomende integratie voor het
importeren van check-ins en check-outs.

handmatige interpretatie van betalingsregels over tarieven,
gewerkte uren en overwerk te elimineren.

Workday Time Tracking
Wereldwijde tijdinvoer

Goedkeuring van uren

• Tijdinvoer via het web

• Flexibele goedkeuringen voor managers/supervisors

• Tijdinvoer via kalenderweergave

• Goedkeuringen via workfeeds

• Configureerbare tijdinvoer (in/uit, eenheden, verplichte/

• Bulk-goedkeuringen

optionele worktags)

• Beheer van uitzonderingen

• Tijdinvoer voor projecten
• Door de administrator gedefinieerde roosters

Mobiele/web-based klokken
• Check-in en check-out

Internationale tijdsberekeningen
• Krachtige berekeningsengine van enterpriseklasse
• Realtime berekeningen vóór payrollrun (overwerk, toeslagen,
enzovoort)

• Check-in en check-out vanaf een mobiele locatie

• Configureerbaar framework voor berekening van tijd

• Toegang van gebruikers voor mobiel inklokken administreren

• Ondersteuning voor wekelijks/dagelijks/opeenvolgende dagen

• Activiteitengeschiedenis van werknemers

Integratie met tijdklokken

overwerk, feestdagen, verschuiving van diensten

Gecombineerd met Workday-applicaties

• API's voor integratie met fysieke klokken

• Gecombineerd met Workday Human Capital Management,
Workday Payroll, Workday Absence Management en Workday
Projects
• Geïntegreerd met Workday Cloud Connect for Third-Party Payroll
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