Klant van het eerste uur aan het woord: FINTREX
“e-UUR is voor ons niet alleen een portal voor
online urenregistratie, maar ook een middel om
met flexkrachten te kunnen communiceren”

Van 50 naar 850
flexkrachten in acht jaar tijd:
uitzendorganisatie FINTREX
groeit als kool. Het bedrijf
won eind 2014 zelfs de
Gouden FD Gazellen Award
voor snelst groeiende
bedrijf in Zuid-Holland.
Al sinds 2007 maakt de
Rotterdamse organisatie
gebruik van e-UUR. En naar
volle tevredenheid!
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Droom voor e-UUR: een API

FINTREX is met ruim 850 flexkrachten en 38 interne
medewerkers de grootste onafhankelijke leverancier van
personeel in de klantcontactbranche. Met haar eigen
klantcontactmanagers en door de kennis van consulenten
die zelf uit de callcenterbranche komen, is FINTREX in
staat ieder klantcontactcenter te optimaliseren. FINTREX
biedt hierbij uitzending, recruitment, payrolling en
projectdetachering. Waar FINTREX zich mee onderscheidt,

“Zo zetten we nu ook al geruime tijd de importtool van e-UUR
in”, vervolgt Jansen. “Dit is een ideaal hulpmiddel, een standaard
feature waarmee we gemakkelijk Excel-sheets met geschreven
uren naar e-UUR kunnen versturen. De geïmporteerde gegevens
kunnen we vervolgens in e-UUR gemakkelijk controleren en
doorzetten.” En hoe ziet FINTREX de toekomst met e-UUR?
“Zeer positief!’ vertelt Jansen. “We hebben de laatste tijd veelvuldig
contact met Akyla en daar komen mooie dingen uit. Samen kunnen
we nog verder doorgroeien en -ontwikkelen. En onze droom
voor e-UUR? Een API, zodat we e-UUR gemakkelijk met andere
applicaties kunnen koppelen.”

is dat ze de sollicitanten laten meedenken. Niet voor niets
is hun motto ‘De beste match maak je zelf ’. FINTREX werd
in oktober 2014 winnaar van de Gouden FD Gazellen
Award, een jaarlijkse award voor de snelst groeiende
ondernemingen in Nederland. FINTREX won deze award in
de regio Zuid-Holland.

De voordelen van e-UUR op een rij:
•

gewerkte uren van flexkrachten foutloos verwerken;

•

altijd de juiste documenten bij de hand;

•

gekoppeld aan verschillende backoffices voor optimale

•

gebruiksvriendelijk en fris design;

verwerking;

•

webbased en dus niet gebonden aan openingstijden;

•

altijd inzicht in actuele managementinformatie;

•

zorgt voor verdere foutenreductie in uw organisatie;

•

besparing op zowel kosten als kostbare tijd;

•

in uw eigen huisstijl voor een professionele uitstraling.

GEÏNTERESSEERD IN e-UUR?
Neem dan contact met ons op!
T (053) 483 75 38

E info@akyla.nl
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