InterShift voor uw tandarts- en orthodontiepraktijk

InterShift ASSIST
de planningssoftware voor uw praktijk
INTERSHIFT VOOR UW TANDARTS- EN ORTHODONTIEPRAKTIJK
Al meer dan 15 jaar is InterShift marktleider voor personeelsplanning in de eerstelijns zorg.
Onze planningssoftware biedt ook voordelen voor tandarts- en orthodontiepraktijken. Vaak werkt een
praktijk met een eigen systeem of spreadsheet waarin bijvoorbeeld werktijden, overuren, aanvragen voor
vakantiedagen wordt bijgehouden. Met als gevolg een stapel aan onuitwisselbare informatie waardoor
iedereen, ook het betreffende personeel, snel het overzicht verliest. Met InterShift behoudt u en uw
personeel het overzicht, op elk moment van de dag en heeft u meer tijd voor uw patiënt.

VOORDELEN INTERSHIFT

Tijds- en kostenbesparing:
•
Tot wel meer dan 30% van de tijd.
•
Omgerekend tot wel E 15.000 per jaar.
•	Meer tijd beschikbaar voor kwalitatieve
zorgverlening.
Fouten worden voorkomen:
•	Alle medewerkers zien altijd de actuele online
planning, geen versie vergissingen meer.
•	Alle verlof- en periodeplanningen worden op
een éénduidige manier aangevraagd zodat u
geen gebruik meer hoeft te maken van losse
briefjes, e-mails of vragen in de wandelgang.
•	De administratie klopt altijd (1 op 1 gekoppeld
aan de roosterplanning).
Het roosteren gebeurt online:
•	De online applicatie biedt u en uw medewerkers
de mogelijkheid om altijd en overal het actuele
rooster te raadplegen of aan te passen.
•	Het rooster hoeft niet meer te worden rond
gestuurd of opgehangen.

Medewerkers zijn zelf verantwoordelijk:
	Voor het registreren van vakantie, het invoeren van
overuren en het opgeven van zakelijke kilometers.
Dit zorgt voor betrokkenheid van de medewerker en
het ontlasten van de planner. Overzicht en ingave van
gegevens gebeurt online via PC, tablet of telefoon
(APP).

FUNCTIES INTERSHIFT
•
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•
•

Inplannen van standaard/vast rooster voor alle
medewerkers tot wel een jaar vooruit.
Planning mogelijk te maken in meerdere dagdelen,
Ochtend-Middag-Avond planning (OMA) passend
op uw voorkeuren.
Periodeplanning: Aanvragen van vrije dagen, inzicht
hebben in de persoonlijke vakantiekaart en inzage
hebben in de vakantieperiodes van collega’s.
Agenda functionaliteit voor het plannen van gezamen
lijk werkoverleg of belangrijke gebeurtenissen.
Het sturen van interne berichten tussen collega’s.
Een overzicht van de gewerkte uren per medewerker,
inclusief vakantie en meer/minder uren.
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Na het afsluiten van de maand kan er gemakkelijk
een overzicht worden verzonden naar uw salaris
administratie voor een correcte uitbetaling van de
medewerkers.
Diensten kunnen in overleg met de planner geruild
worden.
Mogelijkheid tot het uitrekenen van ANW toeslagen
Inplannen op functie en rol
CAO gegevens kunnen invoeren in het systeem voor
het correct berekenen van onder andere vakantie
uren.

WAAROM INTERSHIFT?
Elke dag maken meer dan 45.000 medewerkers gebruik van een online InterShift applicatie. Deze gebruikers geven
InterShift een hoge klanttevredenheidsscore. Uit eigen onderzoek blijkt dat fouten worden voorkomen door het
gebruiksgemak en dat er aanzienlijke tijds- en kostenbesparingen zijn. Daarnaast sta je er met InterShift nooit alleen voor
want onze telefonische en online support biedt klanten direct hulp in hun dagelijkse planningswerkzaamheden.

HEEFT U INTERESSE OM TE ZIEN
WAT INTERSHIFT VOOR UW PRAKTIJK
KAN BETEKENEN?
Graag maken wij met u een afspraak voor een
vrijblijvend gesprek en demonstratie van InterShift.
Tijdens dit gesprek kunnen wij de mogelijkheden voor
uw organisatie bespreken. Neem contact op via
055-7630440 of sales@intershift.nl.
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