Pathmanager

Voor een inzichtelijke arbeidsregistratie in de kas
Arbeid is in de glastuinbouw één van de grootste kostenposten.
Schaalvergroting en het betrekken van goedkopere arbeidskrachten kunnen
deze kosten omlaag brengen. Er ontstaat dan wel behoefte aan goede ondersteuning bij de planning en registratie van deze arbeid.
Inzicht in kosten en tijden
De kosten zijn op te vragen op de manier hoe u dat wilt: per m², per teelt, per periode, per
handeling, per medewerker, enzovoort! Om u te helpen bij het medewerkerbeheer van het
groeiend aantal mensen, zijn er een aantal handigheidjes in het Pathmanager systeem
opgenomen. Zo kunt u bij een medewerker invullen wanneer hij jarig is, wanneer zijn
contract afgelopen is en kunnen de gewerkte uren met één druk op de knop naar het
uitzendbureau worden gestuurd.
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Productie en planning
Er zijn meerdere manieren waarop productie geregistreerd kan worden. Bijvoorbeeld door
een koppeling met machine-leveranciers, tellers of door de invoer van medewerkers. Door
productiecijfers te verzamelen, wordt er belangrijke managementinformatie verzameld waar
beslissingen op gebaseerd kunnen worden. Deze gegevens geven niet alleen inzicht, maar
werken ook stimulerend voor het personeel om goed werk te leveren. Medewerkers krijgen
na invoer direct terugkoppeling van hun prestatie, wat motiverend werkt. De planningsmodule helpt bij het creëren van rust op uw bedrijf. U kunt globaal en gedetailleerd plannen.
Door aan te geven hoeveel werk u verwacht aan bepaalde handelingen en mensen in te
plannen met een simpele dubbelklik, ziet u bij welke handeling u mensen extra dient in te
zetten. Er is snel overzicht tussen het verloop van de planning en de gerealiseerde getallen,
waardoor actie kan worden ondernomen. Ook handig is dat medewerkers die ingepland zijn,
bij aanmelding te zien krijgen waar ze mogen beginnen en wat ze gaan doen.
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Pathmanager

Voor een inzichtelijke arbeidsregistratie in de kas
Arbeid is in de glastuinbouw één van de grootste kostenposten.
Schaalvergroting en het betrekken van goedkopere arbeidskrachten kunnen
deze kosten omlaag brengen. Er ontstaat dan wel behoefte aan goede ondersteuning bij de planning en registratie van deze arbeid.
Pathmanager
Het product Pathmanager is voor de bedrijfsleider van een modern glastuinbouwbedrijf
een onmisbaar hulpmiddel gebleken. Door medewerkers in de kas na elk pad in te laten
voeren welke handeling op welke plaats verricht is, krijgt de bedrijfsleider vanuit de
bedrijfsruimte direct inzicht in de voortgang in de kas. Daarnaast wordt exacte arbeidstijdenregistratie en controle daarop mogelijk. Ook ontstaat zo inzicht in de kosten die de
arbeid met zich meebrengt.
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Kostenbesparing
Deze gegevens geven niet alleen inzicht in de arbeid en de
kosten, maar werken ook stimulerend voor het personeel
om goed werk te leveren. Medewerkers krijgen na invoer
direct terugkoppeling van hun prestatie, wat motiverend
werkt. Zeker als er gewerkt wordt met de mogelijkheid om
prestatiebonussen te geven. Daarnaast kunnen medewerkers in de kantine hun prestaties bekijken en vergelijken.
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Mogelijkheden
Het product Pathmanager is voorzien van vele mogelijkheden die
arbeidsplanning en -registratie integreren in uw bedrijfsvoering:
Toevoeging van vaste of mobiele weegbrug om productie per medewerker en per pad te meten
Mogelijkheid om te werken met bonus voor kwaliteit en kwantiteit
Mogelijkheid om arbeidsgegevens te exporteren naar Excel en PDF-formaat
Bio-registratie en registratie van chemische en biologische bestrijding
E-mail functie
Tijd-voor-tijd verrekening
Registratie ziekte- en vrije dagen
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Ondanks deze vele mogelijkheden is het product eenvoudig te
bedienen en wordt informatie overzichtelijk getoond.
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