TLN Uren app
De gemakkelijkste manier
om uren en lonen
te registreren

TLN Uren app: gemakkelijker
registreren van uren en lonen
kan niet
Uren bijhouden was nog nooit zo gemakkelijk.
Met de TLN Uren app kunnen chauffeurs
activiteiten eenvoudig invoeren. Of het nu
gaat om rijden, laden, lossen, tanken, wachten,
pauzes of overnachten, het zit er allemaal in.
Alle gegevens worden direct digitaal en
realtime verwerkt in de TLN Uren webportal.
De vergoedingen worden automatisch volgens
de cao berekend. Snel, simpel en doeltreffend.

Geen gedoe met papier
Geen dag- of weekstaten meer,
rondslingerende briefjes en onduidelijke

krabbels, maar digitale, heldere communicatie.
Alles wat de chauffeur invoert is direct terug
te zien in de TLN Uren webportal en klaar voor
verwerking en afhandeling.

Tijdwinst
Behalve gemak levert de TLN Uren app tijdwinst
op. Voor je chauffeurs, de urenadministratie en
uiteindelijk de salarisadministratie. Bijgehouden
uren zijn realtime terug te vinden in een handig
overzicht die in een tijdslijn worden bijgehouden.
Gewerkte uren en opgebouwde vergoedingen
worden automatisch berekend volgens de cao
en zijn in heldere rapporten aan te bieden bij
jouw salarisadministratie. Alles met één druk op
de knop. Kortom, nauwkeurig en efficiënt.

Matthijs Heijboer
- Transportbedrijf M. Heijboer, Ouddorp
“Ik ben hartstikke enthousiast over de app. Voorheen maakte
ik aan het einde van de week een rondje langs mijn chauffeurs
om de papieren staten op te halen. Nu heb ik het allemaal
gelijk voor mijn neus. Het scheelt me invoerwerk van zo’n
30 formulieren per week. Het werkt eenvoudiger, sneller en
nauwkeurig. Met één druk op de knop stuurt de chauffeur alle
benodigde gegevens naar kantoor. Ik hoef niet meer te bellen
om hem naar bepaalde gegevens te vragen. De chauffeurs
vinden het makkelijk in gebruik. Het gebruik spreekt eigenlijk
voor zich.”

Dave Suykerbuyk
- D. Suykerbuyk Transport BV, Broek in Waterland
“De TLN Uren app is een supermooi product voor de
communicatie tussen chauffeurs en kantoor. Alle
urenregistraties maar bovenal alle activiteiten van de
chauffeur, komen direct en ook goed binnen. De app is heel
makkelijk om mee te werken voor de chauffeur maar ook
voor kantoor. Het scheelt de chauffeur veel invultijd en het
neemt hem daardoor veel werk uit handen. Het is ook een
kostenbesparing omdat de administratie sneller verloopt.
Minder lang wachten op uren betekent een snellere facturatie.
We kunnen met de app ook klanten beter informeren. Een
simpele, handige oplossing en niet te duur.”

Ronald Kranenburg
- Plantex Logistics, Boskoop
“Een absolute no-brainer in de aanschaf! Deze app is een must
voor transportondernemers die de urenverantwoording willen
automatiseren. Door de geringe opstartkosten en het
lage maandbedrag is dit product voor elk transportbedrijf
aantrekkelijk. Qua installatie kan er weinig verkeerd
gaan, het is zo goed als plug en play. De chauffeurs
hebben geen (papieren) rompslomp meer en ervaren een
rechttoe, rechtaan, gebruikersvriendelijke interface waarmee
de uren verantwoord kunnen worden. Hetzelfde geldt voor de
thuisbasis portal. Doordat de activiteiten naast elkaar worden
weergegeven is de controle van de gemaakte uren zo voor
elkaar. De data wordt zo goed als direct vanuit de app naar de
thuisbasis portal verzonden, eventueel gemaakte wachturen
tijdens het laden en lossen zijn hierdoor makkelijk
te controleren.”
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Meer weten?

Gratis testen

Wil jij meer weten over de TLN Uren app?
Kijk op www.tln.nl/tln-urenapp/

Je kunt de TLN Uren app vrijblijvend en
gratis uitproberen zonder restricties. Alle
functionaliteiten, inclusief de TLN Uren
webportal, zijn in de gratis demo volledig
operationeel. Je kunt de app twee weken
testen. Daarna besluit je of je de TLN Uren
app wilt aanschaffen.

Je vindt hier een uitgebreide lijst met vragen
en antwoorden over het product. Wil je
persoonlijk informatie inwinnen? Dat kan.
Bel met de TLN-ledendesk 088 4567567
of met je relatiebeheerder.

Aan de slag
Wil jij aan de slag met de TLN Uren app of wil je
de app twee weken gratis uitproberen? Kijk dan
op www.tln.nl/tln-urenapp/ en klik op de button
‘Gratis demo’ of ‘Bestellen’.

Bestellen
De TLN Uren app is vanaf nu verkrijgbaar. Voor
maar € 7,50 per medewerker per maand kun
je als TLN-lid aan de slag. Er worden eenmalig
opstartkosten berekend, afhankelijk van de
omvang van je vloot. Kijk voor de voorwaarden
op de prijstabel op www.tln.nl/tln-urenapp/

