Verlofregistratie vergelijking
Easy Template is in 2003 begonnen met een verlofkaart in Excel. In aantal nog
steeds het meest verkochte product. Later kwam daar de verlofregistratie software
bij en sinds 2015 is er ook een online product voor de verwerking van verlof van
medewerkers.
We onderscheiden dus:
 Vakantiekaart (Excel)
 Verlofregistratiesoftware (desktop)
 Easy Office 247 – Verlofregistratie (online)

Vakantiekaart

Verlofregistratie

Easy Office 247

Belangrijkste functies en verschillen

Vakantiekaart per medewerker







Splitsing wettelijke en bovenwettelijke verlofdagen







Vakantieplanner







Boekjaar instellen (jan-dec, jun-mei, aug-jul etc.)







Vakantieplanner gekoppeld aan verlofkaarten







Automatisch overnemen basisgegevens bij nieuw jaar







Automatische berekening opbouw nieuw jaar







Totaaloverzicht automatisch bijgewerkt







Registratie ATV/ADV







ADV/ATV functie uit en inschakelen







Medewerkers kunnen zelf inloggen







Medewerker online verlofaanvraag







Bevestigingen per mail







Prijsvergelijking
Vakantiekaart



15,00 per jaar (1 per bedrijf onbeperkt aantal medewerkers)
Elk jaar verschijnt een nieuwe versie.

Verlofregistratiesoftware




Eenmalig aanschaf € 99,00 voor 10 medewerkers
10 extra medewerkers 75,00 eenmalige aanschaf
Jaarlijkse upgradekosten (na een jaar) 20% van aanschafwaarde

Easy Office 247 – Verlofregistratie


€ 1,00 per medewerker per maand

Plus en minpunten per product
Vakantiekaart
Functioneert prima in kleine organisaties. Je legt duidelijk een eenvoudig het verlof
van de medewerkers vast.
Voordelen
 Geen handleiding nodig het is Excel
 Voordelig € 15,00
Nadelen
 Je moet ieder jaar weer voor iedereen een nieuw kaart aanmaken en de
gegevens overnemen in de nieuwe kaart
 Formules kunnen worden overschreven

Verlofregistratiesoftware
Voordelen
 Gebruiker kan software niet verprutsen
 Gegevens en standen lopen automatisch door naar volgend jaar
Nadelen
 Medewerkers kunnen niet zelf inloggen en aanvraag doen en saldo inzien
 Installatie van software en update moet klant zelf doen

Easy Office 247 – Verlofregistratie
Voordelen
 Alles van aanvraag, goedkeuren en inzien volledig online
 Medewerker kan altijd bij zijn eigen gegevens
 Geen installatie noodzakelijk, dus geen discussie bij systeembeheer
Nadelen
 Zonder internetverbinding kun je de tool niet gebruiken
 En verder, tja, sommige gebruikers vinden het minder prettig dat de
software op onze server staat

