
dé OplOssinG 
VOOR sCHOOnMaaKBEdRiJVEn

auTOMaTisCHE planninG
& FaCTuRaTiE

alGEMEnE
sCHOOnMaaK

BEdRiJVEn, paRTiCuliEREn
En diEnsTEnCHEQuEs



Wie wil meer werk? Wie kan dat werk? Wie 

poetst waar en wanneer? Is het loon wel 

correct? Is het de juiste km-vergoeding? Wat 

moet ik factureren? Wie heeft vakantie? 

Wie is beschikbaar? Zijn de contractuele uren 

ingevuld? Wanneer mogen we poetsen? Heb 

ik de klant verwittigd? Hoeveel uren moeten 

we poetsen? Maak ik winst? ...

ZiT u OOK WEl EEns 
MET één Van dEZE 
VRaGEn VERVEEld?



dan is 
ButtonSFORCleanerS 

dE OplOssinG!



HOE WERKT
BuTTOnsForClEanERs

éénmalige en 
terugkerende planning

WerknemerS klanten

GEGEVEns inTiKKEn
1

pREsTaTiEs COnTROlEREn

VIA ONZE
INBELCENTRALE

VIA EXTERNE
SYSTEMEN

DOOR MANUELE
VALIDATIE

3

VOORBEREIDING 
LOONSBEREKENING

AUTOMATISCHE
FACTUUR

lOnEn & FaCTuRaTiE
4

inTElliGEnTE planninGsMOTOR

AUTOMATISCHE DETECTIE VAN CONFLICTEN IN DE PLANNING
SNEL PERSONEEL VERVANGEN & PRESTATIES VERPLAATSEN

         PLANNING MAILEN, AFDRUKKEN OF SMS’EN

2



GEGEVENS INTIKKEN11

WERKnEMERs

 Beheer alle personeelsgegevens op één plaats
 Verlies geen verjaardag, verlofperiode, economische werkloosheid 
 of ziekte meer uit het oog
 Laat het programma slim omgaan met werkroosters, opleidingen, 
 competenties en attesten
 Stel in één klik arbeidscontracten en brieven op, met uw eigen sjablonen

KlanTEn

 Eén plek om alle klant- en werfgegevens centraal te bewaren
 Bepaal per contract uw afgesproken uur-, beurt- of maandtarieven
 Weg met post-its: ButtonsforCleaners onthoudt sluitingsperiodes 
 en openingsuren van uw klanten
 Bewaar opmerkingen, resultaten van kwaliteitscontroles, klachten, … 
 mee in uw klantendossier

éénMaliGE En TERuGKEREndE planninG

 Plan zowel eenmalige taken als terugkerende planning in een handomdraai
 Geen prestaties meer copy-pasten: uw planning wordt volautomatisch 
 klaargezet in de toekomst
 Laat het systeem zelf op zoek gaan naar beschikbaar personeel, 
 dat voldoet aan de gevraagde eisen



INTELLIGENTE PLANNINGSMOTOR12

 Bekommer u enkel nog om de uitzonderingen: ButtonsforCleaners 
 gaat zelf op zoek naar de problemen in uw planning

 Vind snel beschikbaar personeel voor een eenmalige vervanging
 
 Verplaats planning naar een ander moment en verwittig uw klant 
 in één muisklik

 Mail de planning door naar uw personeelslid of stuur een sms’je voor 
 last-minute wijzigingen



PRESTATIES CONTROLEREN13

LONEN EN FACTURATIE14

auTOMaTisCHE FaCTuRaTiE

 Op basis van de facturatie-instellingen van ieder contract en uw keuzes rond 
 feestdagen, minbeurten et cetera, stelt ButtonsforCleaners alle facturen 
 automatisch voor
	 U	kunt	de	gemaakte	factuurvoorstellen	verifiëren	en	afdrukken,	of	in	PDF	
 doorsturen met een druk op de knop
 In de automatische nacalculatie, wordt uw omzet voor iedere werf vergeleken met  
 de personeelskosten van de prestaties

Via OnZE inBElCEnTRalE

 Laat uw personeel met het telefoonnummer van de werf in- en uitbellen 
 bij aankomst en vertrek.
 ButtonsforCleaners vereist enkel nog manuele bevestiging bij registraties 
 die laattijdig of van een verkeerd telefoonnummer waren.

dOOR ManuElE ValidaTiE

 U kunt ook manueel prestaties valideren: ofwel geeft u aan waar er 
 afwijkingen van de planning waren, ofwel keurt u alle planningslijnen 
 onmiddellijk goed.

Via ExTERnE sysTEMEn

 Als IT-integrator, kunnen we ButtonsforCleaners vaak probleemloos 
 koppelen aan uw bestaande tijdsregistratiesystemen.

VOORBEREidinG lOOnsBEREKEninG

 In een handig overzicht ziet u de uit te betalen prestaties van ieder 
 personeelslid, inclusief een volautomatisch berekende verplaatsingsvergoeding
 We volgen de evolutie in de schoonmaakwereld op de voet, en werken 
 ButtonsforCleaners continu bij aan de geldende cao
 Met een optionele koppeling, kunt u alle loonsgegevens zelfs laten exporteren 
 naar uw sociaal secretariaat



WaaROM BuTTOnsForClEanERs

Houd uw grootste kostenpost, personeel, goed onder controle 

met doordachte planning en slimme controles.

Minimaliseer het risico op fouten in de facturatie, die veel 

omzet kunnen kosten.

Vermijd vergissingen bij de uitbetaling van uw personeel

Investeer uw vrijgekomen tijd in

 Het binnenhalen van nieuwe klanten

 Het beter bedienen van uw bestaande cliënteel

 Het motiveren van uw personeel met een stabiele,

  correcte planning



ButtonsforCleaners wilt enkele traditionele problemen bij schoonmaak-
bedrijven oplossen en processen sneller en beter laten verlopen. Ook 
voor een softwareproject, is een goede planning belangrijk. We door-
lopen daarom samen met iedere klant deze stappen:

ANALYSE VAN UW HUIDIGE WERKWIJZE EN PROCESSEN MET UW PROJECTMANAGER

INSTALLATIE VAN UW EIGEN BUTTONSFORCLEANERS-OMGEVING

3 INTERACTIEVE OPLEIDINGEN, TOEGESPITST OP UW BEDRIJF EN OP UW MEDEWERKERS

INGEVEN OF IMPORTEREN VAN KLANTEN, WERVEN EN PERSONEELSLEDEN

TESTFASE MET ‘DUBBEL DRAAIEN’: UW HUIDIGE WERKWIJZE ÉN BUTTONSFORCLEANERS

GEZAMENLIJKE OPSTART MET UW PROJECTMANAGER

EEN UITGEBREIDE ONDERSTEUNING VOOR AL UW MEDEWERKERS NADIEN

WaaROM BuTTOnsForClEanERs OVERsCHaKElEn? u sTaaT ER niET 
allEEn VOOR.



dEZE KlanTEn GinGEn u VOOR, 
En WERKEn daG na daG EFFiCiËnTER 

Via BuTTOnsFORClEanERs

OnZE 5 BElOFTEs

EEn VasTE KOsT pER Maand
                                        

VOllEdiG in dE ClOud, 100% VEiliG

GEEn inVEsTERinGEn in duRE sERVERs

BEGElEidinG dOOR sECTORdEsKundiGEn

OnBEpERKTE OndERsTEuninG



dEZE KlanTEn GinGEn u VOOR, 
En WERKEn daG na daG EFFiCiËnTER 

Via BuTTOnsFORClEanERs



t: +32 (0)9 245 44 82
F: +32 (0)9 245 44 83

inFo@ButtonSForCleanerS.Com
WWW.ButtonSForCleanerS.Com

BUTTONSFORCLEANERS  iS  een produCt Van

WWW.BEHINDTHEBUTTONS.COM

BeHind tHe ButtonS
maalteCenter Blok C

derBYStraat  111
9051 gent
Belgium

 

 

 


