
| Automatische loon- en onkostenberekening 

| Op basis van de CAO-Beroepsgoederenvervoer 

| Meerdere CAO’s mogelijk

| In combinatie met instelbare bedrijfsgebonden afspraken

| Werk- en rusttijden automatisch direct uit de Efficio boordcomputer 

| Instelbare normtijden per activiteit of locatie

| Gebruiksvriendelijk en intuïtieve software

| Heldere periodieke overzichten (loonbijlage) per chauffeur

| Diverse rapportages (ook grafieken of dashboards)

| Ook voor niet-rijdend personeel

| Afwezigheidsregistratie

| Geautomatiseerde export naar salarispakketten

| Medewerkersportal

| HRM functionaliteit

| Optioneel: Payroll: complete salarisverwerking (loonstroken)

| Automatische salarisvoorloop berekening
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| Nooit meer handmatig de dagstaten verwerken?

Een kernfunctionaliteit van EasyHours is de controle 
van de ritdata. Deze ritdata verzamelt EasyHours 
automatisch van de Efficio boordcomputer. Met één 
gemakkelijke instelling bepaalt u met welke frequentie 
u de ritdata ontvangt. Door de grafische weergave van 
de ritdata is de controle en eventuele correcties hierop, 
snel en erg eenvoudig.

EasyHours genereert automatisch overzichtelijke periode-
overzichten voor uw chauffeurs op basis van ritdata vanuit de 
Efficio boordcomputer. Deze kunt u direct vanuit EasyHours per 
e-mail naar uw chauffeurs versturen of beschikbaar stellen in 
de Medewerkersportal. 

Om het u nog gemakkelijker te maken heeft EasyHours de mogelijkheid 
om periodieke overzichten automatisch te exporteren in een bestand, 
Dat u kunt aanleveren aan uw salarisverwerker of importeren in uw 
salarisadministratiesoftware.

Naast de salarisvoorloop berekening wordt de mogelijkheid geboden
van de salarisverwerking in combinatie met loonstroken. Alles binnen 
één en dezelfde applicatie. Van het proces vanaf inlezen van ritgegevens 
tot en met het aanbieden van de loonstrook aan uw chauffeurs en 
andere werknemers.

Dankzij vooraf ingestelde normtijden maakt EasyHours 
automatisch correctievoorstellen aan, die u daarna 
gemakkelijk en snel kunt controleren en doorvoeren. 
Het doorvoeren van de correcties op basis van 
ingestelde normtijden kan ook geheel automatisch!

| Overzichtelijke en snelle ritcontrole

| Heldere periodieke overzichten (loonbijlage) per chauffeur

| Geautomatiseerde export naar salarispakketten

| Optioneel uit te breiden met complete salarisverwerking (Payroll)

| Instelbare normtijden per activiteit of locatie

| Uren- en onkostenberekening in een handomdraai!

Het handmatig controleren en verwerken van de dagstaten van uw chauffeurs is een tijdrovende klus. Met EasyHours 
wordt dit proces geheel geautomatiseerd. Hierdoor is uw salarisadministratie voortaan zó geregeld, wat u veel tijd en geld 
bespaart! Gegarandeerd een correcte vergoeding volgens de CAO Beroepsgoederenvervoer voor uw chauffeurs. 


