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VEREENVOUDIGING VAN
UW LOONADMINISTRATIE
Over HELDER.
» Schoonmaakbedrijf
» Opgericht in 2016
» Gevestigd in Drongen
» Zaakvoerder: Mathieu Van Welden

Situatie

“Achteraf gebruik ik de applicatie voor de loonadministratie, zeer

Schoonmaakbedrijf HELDER. biedt verschillende diensten aan,
van het schoonmaken van bedrijfsgebouwen en particuliere

handig! Mijn werknemers gebruiken een badgesysteem in de
wagen om de berekening van hun mobiliteit te vereenvoudigen.”

woningen tot ramen wassen. Het bedrijf heeft verschillende
werknemers in dienst met variabele uurroosters. Om hierover

Benefits

een overzicht te bewaren en niet alle loonadministratie

“Dankzij de oplossing van GeoTracer bespaar ik enorm veel tijd

handmatig te moeten invoeren en uitrekenen, zochten zij een

uit, en dat maakt het de investering zeker waard!”, aldus Mathieu

oplossing.

Van Welden. Hij kan het dagschema van zijn medewerkers
op de voet volgen en veel tijd en moeite besparen met de
Oplossing

loonadministratie. “Ook voor de veiligheid is de applicatie van

werkt

Helder

hiervoor

samen met GeoTracer.
“Ik gebruik de applicatie
zeker om het half uur”,
zegt Mathieu Van Welden,
zaakvoerder van Helder,
“om in te schatten of mijn

GeoTracer een handige tool: wanneer één van onze wagens
na 19u van de parking rijdt, wat uiteraard niet de bedoeling is,
krijg ik een melding. Daarnaast kan ik vanop afstand controleren
of onze promowagen nog steeds op de achtergelaten plaats
geparkeerd staat.”
Wenst u hierover meer informatie? Aarzel niet om ons geheel
vrijblijvend te contacteren!

medewerkers op schema zitten, hen eventueel bij te sturen en
de klant op de hoogte te brengen bij vertraging.” Mathieu kan de

Ontdek al onze oplossingen:

klanten perfect aantonen hoeveel tijd zijn medewerkers in hun
bedrijfsgebouw hebben doorgebracht.
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