Wat zeggen onze klanten
Meer dan 1200 ondernemingen in België en daarbuiten vertrouwen op
Strobbo voor de automatisatie van hun personeelsadministratie.

De rapportage is een must

Duidelijke tijdsbesparing

Het rapportage dashboard is een must om

Strobbo zorgt voor een duidelijke

je personeelskost onder controle te kunnen

tijdsbesparing. We kunnen onze werknemers

houden en je productiviteit op te volgen. Sinds

in alle flexibiliteit inzetten. De medewerkers

Strobbo verloopt de loonverwerking een stuk

zijn steeds up to date en kunnen hun

sneller dankzij de koppeling. De chat support

voorkeuren doorgeven. Daarnaast is

is zeer efficiënt, je krijgt altijd snel reactie!

Strobbo heel betaalbaar!

EVA URLINGS
BAVET

ROEL VAN LOO
DELHAIZE

Altijd beschikbaar

Strobbo blijft innoveren

Strobbo is een belangrijke stap geweest

Ik heb reeds veel verschillende platformen

voor hotel Van der valk Beveren naar een

gezien maar Strobbo was de enige die

efficiëntere planning en biedt transparantie

overal rekening mee hield. De oplossing

naar ons personeel, wij zijn overtuigd en onze

blijft innoveren, er wordt geluisterd naar

medewerkers ook!

klant en problemen worden opgelost.

TIM VAN DER VALK
VANDERVALK BEVEREN

RUDY MAES
EXCELLENZA

Focus op je klanten,
niet op administratie
Aan het einde van de maand importeer je eenvoudig de prestaties bij
je sociaal secretariaat. Ook is op elk moment je Dimona- en contractverplichting voldaan. Automatiseer je HR, focus op je klant!

Tijdregistratie | Personeelsplanning | Automatische Dimona

Optimize your flexible workforce

Automatiseer
uw personeelsplanning &
tijdregistratie
Een all-in oplossing voor jouw

Vraag je gratis demo
aan op strobbo.com
Contacteer ons
Louis Pasteurstraat 21
3920 Lommel, België

+32 497 66 81 36
hello@strobbo.com

onderneming met flexibel personeel.

Eenvoudig beheer van

Verstuur automatisch elke Dimona-aangifte,

Stuur alle werktijden en

beschikbaarheden en afwezigheden,

het systeem corrigeert de aangifte zelf aan

verlofdagen digitaal door naar

zowel online als mobiel.

de hand van de geregistreerde uren. Teken

je sociaal secretariaat voor een

je contracten digitaal.

vlotte loonverwerking.

Koppel de tools
die je al gebruikt
Haal het meeste uit je personeelsplanning door te koppelen met de
partijen waar je reeds met samenwerkt.
g ev i ng

Verlicht je
volledige
payroll
proces
oplossing voor zowel freelancers als grote ketens.

Co

n t ro le

w

optimaliseer je personeelsbeheer. Strobbo is de

et

Bespaar tijd bij het maken van je planning en

Strobbo integreert zo bijvoorbeeld met je kassasysteem. Via de
rapportagemodule analyseer je omzet en personeelskost snel. Dankzij
de koppeling met je reservatiesysteem en het weer zie je meteen
hoeveel personeelsleden je moet inplannen. Of koppel met je sociaal
secretariaat of loonmotor en importeer op het eind van de maand

nn

ing

eenvoudig alle prestaties voor een vlotte loonverwerking.

Werknemers registreren hun werkuren

beschikbaarheid. Stuur de open werktijden

via de app. Vergelijk ze met de

uit per e-mail/sms en zie meteen wie hun

planning om zo je volgende planning te

werktijden goed of afkeurt.

optimaliseren. Met GPS integratie.
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Add-ons
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