
Sneller, beter en leuker

ONTIME: DÉ APP VOOR 
URENREGISTRATIE



Wat is OnTime?
OnTime is een webapplicatie. Dat betekent dus dat je geen 

software hoeft te installeren op je device. Het enige wat je nodig 

hebt, is toegang tot het internet. Er wordt geen data opgeslagen 

op jouw device, een veilige gedachte. OnTime is een co-creatie 

van ICT Netherlands en AllSolutions.

Wat kun je met OnTime?
Met OnTime kun je meer dan alleen je uren registreren. In een 

handomdraai declareer je namelijk ook jouw onkosten en verlof 

aanvragen doe je met dezelfde app. Maar wat maakt OnTime dan 

sneller, beter én leuker?

  Sneller
OnTime werkt volledig geïntegreerd 

samen met AllSolutions. Bij de registratie 

van je uren hoef je niet eerst op zoek naar 

de projecten waarop je werkzaam bent. 

Die staan al netjes voor je klaar. En als je 

langdurig op hetzelfde project werkzaam 

bent, doet OnTime automatisch een 

voorstel voor je urenregistratie. Dat hoef 

je dan alleen maar goed te keuren. Hoe 

snel wil je het hebben?

  Beter
OnTime heeft een responsive 

interface. Dat wil zeggen dat de app 

zich automatisch aanpast aan jouw 

smartphone, tablet of laptop. Geen 

onnodig scrollen of onoverzichtelijke 

schermen met eindeloos veel velden die 

je in moet vullen. Een cursus? Niet nodig, 

je kunt  direct met de app aan de slag. 

OnTime wijst je de weg.

  Leuker
OnTime is ook leuker. Met dezelfde  app 

kun je namelijk ook je onkosten declareren. 

Gewoon door simpel een foto te maken 

van je bonnetje. En, de administratie is 

meteen op de hoogte, waarschijnlijk staat 

het geld eerder op je rekening. Hoe leuk 

is dat? Op het moment dat je vanuit je luie 

stoel je weekendje Parijs hebt geboekt, 

vraag je op je smartphone met OnTime 

ook meteen je verlof aan.

OnTime App 
Uren registreren, is niet altijd een feest. Maar wel noodzakelijk. Gelukkig kan het nu sneller, beter én leuker met OnTime, 

de app van AllSolutions voor uren schrijven. OnTime is tot stand gekomen in samenwerking met ICT Netherlands, een 

toonaangevende technologie en serviceprovider met 1.500 professionals én klant van AllSolutions. OnTime is een oplossing 

voor klanten, mede ontwikkeld door klanten.



Voor wie is OnTime?
OnTime is voor iedereen die in een organisatie werkt waarin je gewerkte uren 

moet verantwoorden. Vanzelfsprekend voor je mensen ‘in het veld’. Maar ook voor 

managers, die verantwoordelijk zijn voor de fiattering van de gewerkte uren. En 

voor medewerkers op de afdeling Financiën, die altijd en overal inzicht hebben in de 

onderhanden werkpositie van de onderneming. Eenmalige invoer en verrijking van de 

uren gedurende het proces zorgt ervoor dat altijd iedereen naar dezelfde informatie 

kijkt. Zo heb je geen meerdere versies van de waarheid meer.

Single Sign-On (SSO)

OnTime werkt volgens het Single Sign On (SSO)-principe. 

Je hoeft dus niet apart in te loggen. De app gebruikt je 

gebruikersnaam en je wachtwoord van AllSolutions.

Single Sign-On zorgt er ook voor dat OnTime de verschillende 

profielen die je hebt in je organisatie (rechten en rollen) 

automatisch overneemt. Zo kun je razendsnel live met de app. 

En het scheelt in user management, omdat je de rechten van je 

medewerkers maar op één plek hoeft te onderhouden, namelijk 

in AllSolutions.

REST-API voor beste UX

De REST-API van AllSolutions zorgt voor een veilige en 

gevalideerde uitwisseling van data met OnTime. Zónder dat de 

app data opslaat op je device. De REST-API stelt organisaties 

in staat ‘stukjes’ van AllSolutions te ontsluiten naar andere 

applicaties, in dit geval OnTime. 

Door alleen datgeen beschikbaar te stellen wat relevant is 

voor de eindgebruiker, hoeft deze niet onnodig veel velden 

door te klikken of te scrollen. Op deze manier proberen we 

eindgebruikers de beste User Experience (UX) te bieden.

Kijkje onder de motorkap
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Tevreden medewerkers

Je biedt medewerkers gemak dankzij een 

zeer intuïtieve tool, waarmee ze sneller 

uren kunnen verantwoorden. Bovendien 

gaat uitbetaling van declaraties sneller, 

waardoor het geld eerder op de rekening 

van de medewerker staat.

Tevreden klanten

Hoe gek het misschien ook klinkt: het 

feit dat een klant eerder een factuur 

voor geleverde diensten ontvangt, zorgt 

ook voor minder discussie achteraf, 

meer duidelijkheid en een hogere 

servicegraad.

Tevreden afdeling 

Financiën en ondernemer

Hoe eerder je beschikt over uitstaande 

gelden, hoe beter je cashpositie. 

Daardoor beschik je sneller over je 

werkkapitaal.

Wat levert OnTime je op?

Ontdek zelf hoe OnTime werkt!
Wil je zelf ervaren hoe eenvoudig je uren 

registreert met OnTime? Vraag een demo aan.

Of mail naar Raymond van den Boogaart via r.vandenboogaart@allsolutions.nl.

DEMO AANVRAGEN

OnTime in het kort
• Sneller, beter en leuker

• Werkt altijd en overal: op smartphone, tablet en laptop

• Eenvoudig in gebruik, geen training nodig

• Veilig en volledig geïntegreerd met AllSolutions

• Eenmaal inloggen dankzij Single Sign-On (SSO)
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