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Quinyx – de cloudgebaseerde, mobiel-eerste software voor personeelsmanagement, 
die groei stimuleert voor mensen en bedrijven in de dienstensector – werd in 2005 
opgericht door CEO Erik Fjellborg toen hij als student bij McDonald’s werkte.

Terwijl Erik hamburgers bakte, zag hij van zeer nabij hoe zijn manager al zijn 
tijd aan de telefoon spendeerde om de werkroosters van medewerkers samen 
te stellen. Het kostte teveel tijd, het was inefficiënt en rekening houden 
met de behoeften en wensen van de werknemers was uitgesloten.

Nadat Erik gezien had hoe moeilijk het voor managers was om 
handmatig werkroosters op te stellen en te beheren, bouwde hij 
Quinyx, de toonaangevende software voor personeelsmanagement, die 
personeelsmanagement transformeerde en radicaal verbeterde. McDonald’s 
was dol op de oplossing van Erik en werd de eerste Quinyx-klant.

Vandaag helpt Quinyx enkele van de grootste bedrijven in de wereld 
om tijd en geld te besparen, hun productiviteit te verhogen en 
gelukkige werknemers te hebben – door het verbeteren van hun 
personeelsplanning, communicatie, taakbeheer en salarisintegratie.

Met 700 klanten wereldwijd, 7 miljoen app-aanmeldingen en 2,7 miljoen 
geplande diensten per maand is Quinyx een van de wereldleiders, 
pioniers en echte experts binnen de personeelsmanagementsector.

Quinyx helpt ook u graag om uw personeelsbeleid radicaal te 
veranderen, de groei van uw bedrijf te stimuleren en gelukkige 
medewerkers … en een gelukkige onderneming … te hebben.
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EEN GREEP UIT ONZE ZEER TEVREDEN KLANTEN

QUINYX 
Quinyx is een cloudgebaseerde, mobiel-eerste oplossing voor 
personeelsmanagement, die bedrijven binnen de dienstensector 
helpt geld en tijd te besparen en de productiviteit te 
verhogen met een naadloze planning, personeelsbezetting, 
tijdsregistratie, communicatie en taakbeheer op één plek.

EEN GEWELDIGE ERVARING, 
WAAR U OOK BENT
Of u nu op het hoofdkantoor werkt aan een planning 
voor uw organisatie of een werknemer bent die via 
onze app inklokt, Quinyx biedt een naadloze ervaring 
op uw desktop, mobiel apparaat en tablet. U zult het 
geweldig vinden en uw werknemers zullen er dol op 
zijn … maar geloof ons niet zomaar – onze mobiele 
app staat hoog aangeschreven in app stores.

Creëer snel eerlijke, betrouwbare en intelligente 
werkroosters aangepast aan uw bedrijfsvoering. 
Verminder risico’s en stel planningen op startend vanuit 
het grote geheel en naar de individuele werknemers toe. 
Met slimme planning hebt u gelukkigere werknemers, 
gelukkigere klanten en een gelukkigere onderneming.

MAAK TIJD VRIJ

BESPAAR GELD
Bespaar geld, maak tijd vrij en elimineer fouten met 
de planningsmogelijkheden van Quinyx. Met slechts 
één druk op de knop stelt u werkroosters samen op 
basis van de vaardigheden en ervaring van werknemers 
of zelfs uitgaande van de drukste tijden binnen uw 
bedrijf. Met Quinyx hebt u altijd de juiste mensen 
op de juiste plaats en op het juiste moment.



Door onze kennis en ervaring te combineren met gegevens van onze systemen en 
TechNavio Global Research, stelden we enkele statistieken van hoge kwaliteit 
samen om het rendement aan te tonen dat u na het implementeren van Quinyx 
kunt verwachten.

4

PRESTATIEMETINGEN

RENDEMENT OP INVESTERING

QUINYX  OP ELK APPARAATZodra Quinyx is geïmplementeerd en dagelijks 
wordt gebruikt, helpen wij u om de prestaties 
van uw nieuwe systeem te meten, waaronder:

Uren bespaard bij het plannen

Personeelsbeleving van 
effectieve communicatie

Personeelskosten

De verkoop en nauwkeurigheid 
van uw rapportering

Het geluk en enthousiasme 
van uw personeel!

Houd er rekening mee dat de bovenstaande cijfers berekend zijn op basis van de huidige beschikbare informatie en zoals begrepen 
door ons Quinyx-team. De gegevens kunnen veranderen en evolueren naarmate ons voorstel voor u is afgerond.

Uw managers winnen meer dan een dag per week door de 
tijdsbesparing op personeelsmanagementtaken.

9 UUR BESPAARD PER WEEK

6% MINDER SALARISFOUTEN
Quinyx genereert automatisch salarisbestanden voor de meeste 
salarissystemen, met als resultaat eenvoudig opgestelde en 
nauwkeurige salarisdocumenten met minder fouten.

12% MINDER PERSONEELSKOSTEN
We stelden vast dat bedrijven tot 12% bespaarden op hun 
personeelskosten door minder handmatige fouten, dankzij het 
effectievere verzuimbeheer tot het correct doorgeven van vakanties.

20% MEER TIJD VOOR UW KLANTEN
Uw managers kunnen de bespaarde tijd gebruiken om 
meer tijd met uw klanten door te brengen, zodat deze 
elke keer weer een fantastische ervaring hebben.

40% MEER ZICHTBAARHEID
Met de mobiele app zien uw medewerkers wie wanneer nodig is, hoe 
hun afwezigheid de dienst beïnvloedt en welke extra werkmogelijkheden 
er zijn. Uw managers zien hoe al deze zaken een impact hebben 
op de activiteiten en de winstgevendheid van het bedrijf.
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100% VERBETERDE COMMUNICATIE
Stuur zonder problemen berichten met belangrijke informatie naar 
uw personeel, op een manier waardoor communicatie zowel veilig 
als eenvoudig te volgen is. Zo kunnen uw managers gemakkelijk 
informatie communiceren aan alle medewerkers, verlofaanvragen 
beheren en met een kort bericht ploegendiensten invullen.

100%

5% MEER VERKOOP
Gelukkige werknemers betekent gelukkige klanten. Door het leven van uw 
personeel te verbeteren en hen gelukkiger te maken op het werk, stelt u hen 
in staat om een betere klantervaring te bieden waardoor uw omzet stijgt.

5%



QUINYX  
OP ELK APPARAAT
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QUINYX  OP ELK APPARAAT

BESCHIKBAAR OP

4.4, 4.7K Ratings

Met Quinyx hebt u toegang tot uw werkschema vanaf elk apparaat 
– wissel van dienst, vraag vakantie aan en nog veel meer …



LEUKE FEITEN
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APP-AANMELDINGEN 
PER MAAND
Met de Quinyx-app kunnen uw managers en medewerkers 
roosters beheren, van dienst wisselen, communiceren 
met werknemers/collega’s en nog veel meer.

7 000 000

GEPLANDE DIENSTEN 
PER MAAND
Gemiddeld worden meer dan 2 700 000 
diensten per maand in Quinyx gepland.

2 700 000

Houd er rekening mee dat de bovenstaande cijfers berekend zijn 
op basis van de huidige beschikbare informatie en zoals begrepen 
door ons Quinyx-team. Deze kunnen veranderen en evolueren.

Quinyx is gebouwd op een zeer flexibel, schaalbaar en stabiel 
cloudplatform dat zorgt voor naadloze implementaties 
en integraties. Quinyx biedt ook diepgaande kennis en 
functionaliteit voor het omgaan met complexe lokale 
overeenkomsten en werktijdrichtlijnen over de hele wereld.

KLANTEN WERELDWIJD

700



London City Airport is een compacte maar bloeiende luchthaven in het centrum 
van Londen. De luchthaven is trots op zijn snelheid en efficiëntie, en met zijn 
doorlooptijd van 30 minuten een van de snelste binnen Europa. In slechts 13 minuten 
na aankomst op de luchthaven hebben passagiers hun gate bereikt, wat geen sinecure 
is voor een luchthaven in het centrum van een van de grootste steden ter wereld.

MICHELLE TRUSS - BEDRIJFSPARTNER HR AIRSIDE

“Quinyx betekende een grote sprong voorwaarts in vergelijking met onze 
vorige werkmethode met veel handmatige processen. Sinds we Quinyx 
gebruiken, is onze snelheid voor het verwerken van dienstroosters verhoogd 
en de tijd die het ons kost om ze op te stellen met 50% verminderd.”
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GELUKKIGE KLANTEN

Met 1800 werknemers en meer dan 300 verkooppunten is THOMAS SABO 
wereldwijd vertegenwoordigd in ruim 75 landen. Het bedrijf volgde het 
voorbeeld van collega-detailhandelaars Gant, Rituals en Decathlon door 
Quinyx te selecteren als hun oplossing voor personeelsmanagement.

TONY BJÖRK - ALGEMEEN DIRECTEUR VK & IERLAND

“Sinds 2016 gebruiken we Quinyx in de Scandinavische landen en het 
was een groot succes voor zowel werknemers als managers. Dus toen 
we een langetermijnoplossing in al onze markten wilden implementeren, 
was het geen moeilijke beslissing. We wisten dat Quinyx ons alles kon 
bieden wat we zochten: verminderde administratie en kosten, een soepeler 
salarissysteem en, het allerbelangrijkste, gelukkige werknemers.”

De Odeon Cinemas Group, opgericht in 1930, is de grootste bioscoopexploitant 
in Europa. De groep biedt werk aan meer dan 11.000 medewerkers in meer dan 360 
bioscopen in 14 Europese landen, waarvan 120 in het Verenigd Koninkrijk. Met merken 
zoals ODEON, UCI Kinowelt, Cinesa, UCI Cinemas, Finnkino, SF Bio en SF Kino.

JONAS YNGFALK - BUSINESS DEVELOPER OFFICER 

“Tijdens de testperiode met de Quinyx-software verminderden we onze 
administratietijd met de helft, wat betekent dat managers meer tijd 
hadden voor het leveren van de allerbeste ervaring aan klanten. Het 
was fantastisch om onze medewerkers een betere balans tussen werk 
en privéleven te bieden en hen, dankzij een technologie, de mogelijk-
heid te geven om het schema te kiezen dat het beste bij hen past.”
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Creëer snel eerlijke, betrouwbare 
en intelligente planning aangepast 
aan uw bedrijfsvoering. Verminder 
risico’s, maak beheer eenvoudig 
en bezit dé hefboom om alles te 
overzien, van het grote geheel tot 
de individuele werknemer. Met 
slimme planning hebt u gelukkigere 
werknemers, gelukkigere klanten 
en een gelukkigere onderneming.

Quinyx maakt het eenvoudiger om 
de belangrijkste sleutelprestatie-
indicatoren (KPI’s) van uw 
bedrijf, waaronder verkoopcijfers, 
aantal geplande en gewerkte 
uren en personeelskosten, op 
te volgen. Hierdoor kunt u snel 
reageren op nieuwe trends en 
wijzigingen binnen uw personeel.

Met een mix van voltijdse, deeltijdse 
en extra medewerkers is het vaak 
moeilijk om al uw personeel te 
betrekken zoals u dat wenst. Quinyx 
biedt toonaangevende middelen om de 
betrokkenheid van uw medewerkers 
te stimuleren, van realtime 
communicatie tot bedrijfsbrede 
enquêtes en erkenning, en geeft u de 
nodige tools om een allesbepalend, 
gelukkig personeelsteam te creëren.

Plan eenvoudig terugkerende 
taken voor uw hele organisatie. 
Verbeter de efficiëntie door 
workflows voor uw werknemers 
te maken en managers in staat 
te stellen deze op te volgen 
zodat belangrijke dagelijkse 
taken worden uitgevoerd.

PLANNING

RAPPORTERING 
EN INZICHTEN

TAKEN

BETROKKENHEIDTIJD & 
AANWEZIGHEID

Ervaar een volledig geïntegreerde 
tijdrapportage en verzuimbeheer, 
zodat u beter kunt plannen. 
Uw werknemers kunnen zelfs 
rechtstreeks vanaf hun mobiele 
telefoon in- en uitklokken.

MAAK KENNIS MET QUINYX
Quinyx betekent personeelsmanagement voor een gelukkigere onderneming. De verschillende 
modules in het systeem zijn ontwikkeld om uw leven gemakkelijker te maken en kunnen aan uw 
bedrijfsbehoeften worden aangepast.

Nauwkeurige en effectieve 
prognoses kunnen het verschil 
betekenen tussen winst en verlies. 
Met de geavanceerde prognoses 
in Quinyx stelt u de beste 
planningen samen op basis van uw 
prognoses en historische gegevens. 
Breng uw geplande kosten in 
evenwicht met de resultaten 
om de meest winstgevende 
resourceplanning op te stellen.

GEAVANCEERDE 
PROGNOSES



EEN SLIMME START

WAT MAAKT ONZE METHODIEK UNIEK?

Ervaren personeel 
Onze Quinyx-experten hebben 
honderden implementaties voor 
personeelsmanagement met 
succes afgerond. Zij ondersteunen 
u gedurende het hele project 
met hun kennis en ervaring.

Iteratieve modelleerprojecten 
Onze projectaanpak richt zich 
op iteratieve implementatie. 
Dit elimineert de traditionele 
watervalmethode, die pas zeer 
laat in de uitrol ingrijpt voor het 
identificeren en oplossen van 
belangrijke ontwerpfouten. Wij 

identificeren ontwerpproblemen 
en onvolledige vereisten 
eerder – waardoor tijd en 
geld wordt bespaard.

Tools en methoden 
In de loop der jaren heeft 
Quinyx een robuuste set tools 
en methoden ontwikkeld, 
gebaseerd op de praktijkervaring 
van honderden succesvolle 
personeelsmanagement-projecten.

Kennisoverdracht 
We hebben een zeer gestructureerde 
aanpak voor kennisoverdracht. Met 

behulp van onze e-learning, online 
handleidingen en uiteraard onze 
experten, zorgen we ervoor dat onze 
klanten de nodige kennis hebben 
om het systeem te gebruiken.

Flexibiliteit 
We erkennen dat onze klanten 
hun eigen manier hebben om 
projecten af te leveren. Quinyx 
SmartStart biedt een raamwerk 
voor onze standaardprojecten.

De Quinyx-experten nemen contact met u op om het project binnen slechts enkele dagen 
nadat uw voor Quinyx hebt gekozen, te starten. Met behulp van de SmartStart-technologie 
van Quinyx volgen onze experten een bewezen, gedisciplineerde aanpak voor een succesvolle 
implementatie van personeelsmanagement. Vanaf de eerste projectdag elimineert ons team 
verrassingen en maximaliseert het uw rendement op investering.

 Goedkeuring van 
 de implementatie

 Quinyx- 
 klantenondersteuning 
 staat klaar om 
 u te helpen

 Groepsleiders worden  
 opgeleid door SuperUsers

 Planning wordt voorbereid  
 door groepsleiders  
 met ondersteuning  
 van Quinyx-experten

 Medewerkers gaan 
 van start met Quinyx

 SuperUsers   
 worden opgeleid 

 Quinyx-experten stellen  
 de kernparameters vast

 U en de Quinyx- 
 experten werken samen 
 om uw bedrijfsspecifieke 
 parameters in te stellen

 Analyse van uw huidige  
 operationele omgeving

 Voorstel en ontwerp  
 van cruciale verbeteringen
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PLANNING IMPLEMENTATIE UITROL AFRONDING

EXPERTEN



WORD EENQ 
QUINYX-EXPERT
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Krijg de perfecte start voor uw reis op gebied van personeelsmanagement en blijf 
continu evolueren door gebruik te maken van de Quinyx-academie.

Bezoek ons op www.quinyx.com

ONTDEK QUINYX VANDAAG

GA VAN START
De Quinyx-academie zorgt ervoor dat u de beste start krijgt om uw 
personeel te optimaliseren en de winst te vergroten.

FRIS OP
Blijf op de hoogte van de nieuwste Quinyx-functies door jaarlijks 
naar de academie terug te keren. Fris uw systeemkennis op en kom 
meer te weten over de nieuwste en beste aanpassingen.

GA VOORUIT
Als u klaar bent om de volgende stap te zetten, bieden we lessen voor 
gevorderden aan. Met een diepere kennis van de toepassingen kunt u nog meer 
profiteren van de functionaliteit en uw winst verder optimaliseren.

QUINYX ONLINE LEREN
Quinyx online leren biedt een interactieve leerervaring waarbij u het tempo bepaalt. U kunt zo 
vaak teruggaan naar een cursus als u wilt om een specifiek hoofdstuk te herhalen en uw kennis van 
een bepaalde functionaliteit op te frissen of om de hele cursus nog eens te herhalen.

KLASSIKAAL LEREN EN WEBINARS
Hebt u liever een live training door een van onze experten? We bieden klassikale training geleid door een van onze 
instructeurs. In het leslokaal combineren we theorie met praktijkoefeningen. Wissel ideeën en ervaringen uit met andere 
deelnemers en de instructeur. Gericht, aanpasbaar, persoonlijk en leuk! 
 
Om het meeste uit Quinyx te halen, staat de Quinyx E-learning klaar om uw gebruikers een geweldige 
start te geven, hun vaardigheden te behouden en ontwikkelen. Gebruik E-learning voor geweldige 
flexibiliteit, interactiviteit en opvolging. De Quinyx-webinars zijn gratis. Voor aangepaste klassikale 
trainingen of webinars, neem contact met ons op via e-mail naar academy@quinyx.com.

https://www.quinyx.com/nl/
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NOG EEN GELUKKIGE KLANT
Sinds 1949 neemt GANT het voortouw in de mode. Door de decennia heen is het bedrijf 

veranderd, geëvolueerd en uitgegroeid tot de wereldwijde aanwezigheid van vandaag in meer dan 
70 markten, met 750 winkels en 4.000 geselecteerde detailhandelaars. 

 
GANT gebruikt momenteel ons volledig personeelsmanagementpakket in ongeveer 60 winkels in 

Zweden en het Verenigd Koninkrijk, dus hebben we een bezoek gebracht aan hun belangrijkste 
winkel in Stockholm. We ontmoetten winkelmanager Therese Klingwall en medewerker Jonatan 

Moreno om de impact van Quinyx te zien op de manier waarop ze hun bedrijf beheren.

Wat is het grootste verschil dat u hebt 
ondervonden sinds u Quinyx gebruikt?

We hebben een enorm verschil opgemerkt. We gebruiken Quinyx voor 
planning, tijdrapportage en salarisadministratie. Omdat het op internet 

en allemaal op één plaats is, bespaart het me elke week tijd en het is veel 
gemakkelijker te gebruiken. Het betekent dat ik meer tijd in de winkel kan 

doorbrengen in plaats van op kantoor. Dus, ik heb meer tijd voor mijn werknemers 
en onze klanten. Vroeger besteedde ik twee dagen op kantoor, nu nog maar één.

Welke andere voordelen hebben werknemers 
ondervonden bij het gebruik van Quinyx?

Schakelen tussen diensten is gemakkelijk omdat het kan via de app op onze telefoons en 
het is in een handomdraai gebeurd. We kunnen plannen voor de komende dag door te 

zien met wie we werken en wanneer onze pauzes zijn. Quinyx is perfect voor mij, omdat 
ik kan zien hoeveel uren ik werk en meer werk kan aanvragen in drukke periodes. Ik kan 

het gebruiken om tijd vrij te nemen en om berichten en mijn dienstrooster te controleren 
wanneer ik niet op kantoor ben. Ik beveel het ten zeerste aan iedereen aan, die eraan 

denkt om het te gebruiken. Uw personeel zal het fantastisch vinden. 
 

Door Quinyx te implementeren heeft GANT de manier waarop zijn 
werknemers werken radicaal veranderd - waardoor ze tijd besparen, 

efficiënter kunnen werken en genieten van hun werk!

Lees de volledige casestudy hier: 
quinyx.com/customers

https://www.quinyx.com/customers
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