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Dienstencheques

De toepassing Dienstencheques helpt u om de administratie rond de werknemers en gebruikers net 

als de facturering van de dienstencheques centraal en efficiënt te beheren. 

Planningsmodule Rostar CAS

Klant- en medewerkers stuurt u door naar de planningsmodule Rostar CAS voor planning en presta-

tieregistratie. Na verwerking van de prestatiegegevens uit Rostar CAS is het mogelijk om op scherm 

een gedetailleerd overzicht te krijgen van de (geleverde) prestaties en het aantal ontvangen of nog te 

ontvangen cheques.

afgifteborderel sodexo

Het afgifteborderel voor Sodexo kan aangemaakt worden na boeking van de prestaties. Bovendien 

kunt u de toepassing, indien gewenst, uitbreiden met de mogelijkheid het onderscheid te maken 

tussen elektronische en papieren dienstencheques enerzijds en de module individuele facturering 

anderzijds.

Eenvoudig beheer

Vereenvoudig het beheer van uw dienstencheques dankzij de volgende functies:

 •  Beheer van centraal klantdossier met KSZ-link en mogelijkheid voor bestandsbeheer

 •  Koppeling met Rostar CAS planningsmodule

 •  Gedetailleerd overzicht van de dienstencheques van de cliënten, het aantal te ontvangen en 

het aantal reeds ontvangen cheques. Gedeeltelijk ontvangen cheques krijgen op het scherm 

een rode kleur zodat dit meteen uw aandacht trekt

 •  Import -functionaliteit vanuit Sodexo ter controle van ingebelde prestaties

 • Mogelijkheid tot individuele facturering, portefeuillebeheer en debiteurenopvolging

 •  Afdruk afgifteborderel Sodexo per boekingsproject

Met deze toepassing voldoet u vlot aan de vele wettelijke verplichtingen en kunt u het gebruik van 

dienstencheques in uw bestuur efficiënter plannen en opvolgen.
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