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Rostar Cas planningsmodule voor thuiszorgdiensten

Met de planningsmodule kunt u uw personeel optimaal inplannen, rekening houdend met last-minu-

te wijzigingen en specifieke voorkeuren door klanten of medewerkers.

Bovendien kunt u voortdurend globaal en gedetailleerd een bezettingsanalyse uitvoeren zodat u 

steeds optimalisatie kunt nastreven.

Mogelijkheden

• Plan in volgens gekozen tijdsinterval.

• Is geschikt voor zowel herhalende als minder frequente of ad hoc inplanning.

• Alle informatie is op één scherm zichtbaar, wie is waar, wie afwezig … 

• Hou bij het inplannen rekening met voorkeuren en kwalificaties van personeel.

• Consulteer meteen een overzicht van alternatieven wanneer een werknemer plots afwezig is 

of wanneer een klant annuleert of extra zorg nodig heeft.

• Behoud steeds een overzicht op de openstaande klanten, welke klanten prioritair zijn en in 

welke mate er medewerkers beschikbaar zijn die gedeeltelijk of volledig kunnen ingepland 

worden.

• Maakt eenvoudige filter- en selectiemogelijkheden mogelijk voor flexibiliteit en 

beschikbaarheid.
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Contacteer ons voor een demonstratie of een afspraak

Cevi en Logins bieden sinds 1971 producten en diensten op het vlak van ICT aan lokale besturen 

zoals provincies, steden, gemeenten en OCMW’s en aanverwante besturen zoals politie, brandweer 

en interlokale samenwerkingsverbanden. Meer dan 400 lokale overheden doen al meer dan 45 

jaar een beroep op onze diensten en oplossingen in het domein van belastingen, burgerzaken, 

financiën, lonen, personeelsbeheer, secretariaat, vergunningen, welzijn en zorg ...
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Rostar Cas planningsmodule voor thuiszorgdiensten

Verbeterde communicatie

• Druk planningen af of bezorg ze elektronisch aan de medewerker of klant.

• Verstuur ad-hoc wijzigingen in planning via mail-, SMS- of pushberichten.

• Via de app of webmodule kan de medewerker eenvoudig verlof aanvragen en 

planningswijzigingen als gezien markeren. De planner ziet dit onmiddellijk terug in de 

planning van Rostar CAS.

• Genereer vlot rapporten op basis van elk gegeven als managementinformatie.

Een geïntegreerde oplossing binnen de NH-suite 

De planningsmodule is geïntegreerd met de NH-suite. Medewerkers en uit te voeren taken bij klanten 

worden vanuit de gekoppelde NH-deelmodules aangeleverd aan de planningstool Rostar CAS. Dankzij 

deze werkwijze kunt u voldoen aan de procedures van de Vesta-verplichtingen. De gerealiseerde 

roosters worden op uw aangeven teruggestuurd naar NH voor verwerking. Naargelang de deelmodule 

zal hieruit:

• een facturatie volgen aan de cliënt;

• een prestatieaangifte gebeuren bij Vesta;

• een verwerking kunnen gebeuren van de dienstencheques (manueel of elektronisch).
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