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TimeWriter:  
helderheid van uur tot uur

TimeWriter is een urenregistratieprogramma dat eenvoud en helderheid koppelt aan 

flexibiliteit en bedieningsgemak. Het zorgt voor een volledige verantwoording van alle 

gewerkte uren en vormt een uitstekende basis voor facturering en management- 

informatie. Maar TimeWriter biedt meer: het is ook een uitstekend instrument voor 

budgetbewaking en uw verlofadministratie. TimeWriter verheldert de werkwijze van  

uw organisatie. Van uur tot uur, van dag tot dag, van maand tot maand.

De voordelen van urenregistratie
Een goed systeem voor urenregistratie is eigenlijk onontbeerlijk voor iedere organi-

satie of bedrijf. Urenregistratie zorgt voor discipline: het bevordert dat medewerkers 

effectief met hun tijd omgaan. Dienstverlenende bedrijven hebben een goede uren-

verantwoording nodig om hun facturen te kunnen opstellen. En op langere termijn 

zijn overzichten van gewerkte en declarabele uren essentieel voor het in kaart bren-

gen van trends en om prognoses te kunnen doen.

 

 

 

Het unieke van TimeWriter
TimeWriter blinkt uit in eenvoud: zowel voor de medewerker als voor de beheerder 

en de manager. Tegelijkertijd biedt het programma een schat aan informatie voor 

uiteenlopende doeleinden: factureren, verlofadministratie, bedrijfsvoering, trends en 

prognoses, projectplanning en budgetbewaking. Het programma is bovendien volle-

dig aan te passen aan elke organisatie. En dit alles bij een uitstekende prijs-kwaliteit-

verhouding. 



Uw voordelen
 

 

3 Gemakkelijk in gebruik door helder weekraster.
 

3  Rapportagevormen in elke gewenste vorm: grafieken & cijfers,  

standaard & eigen ontwerp.
 

3 Rapportage voor zeer vele doeleinden.
 

3 Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.
 

3 Eenvoudige installatie bij aanschaf en onderhoud.
 

3 Flexibel beheer en controle.
 

3 Geschikt voor lokale database en cloud database.
 

3 Multi platform (Windows, Mac OSX, Android, iOS, Webbrowser)



TimeWriter producten

TimeWriter kunt u verkrijgen in twee versies: de standaardversie (TimeWriter  

Standaard) en de versie voor grotere organisaties en organisaties met specifieke  

wensen (TimeWriter Pro).

Groot gebruikersgemak
• Urenregistratie in intuïtief weekraster (net als in een agenda). Met de

stopwatch tijdens het werk of in overzichtelijke lijst (als in excel).

• Duidelijke handleidingen. Gemakkelijk starten. Cursus niet nodig.

Krachtige rapportages
• Inzicht in uren per klant, activiteit, product, medewerker, project

of combinaties hiervan.

• Standaardrapportages en eigen ontwerp, zowel cijfermatig als grafisch.

• Rapportages voor vele doeleinden: managementinformatie, facturering, verlof-

administratie, trends en prognoses, budgetbewaking en verlofadministratie.

• Export naar vele bestandsformaten.

Controle & Discipline
• Een ‘gat’ in het weekraster duidt op onvolledige urenregistratie.

Nadere invulling gewenst.

• De gebruiker controleert in principe zichzelf, maar ook voor beheerder

en manager zijn er eenvoudige controlerapporten.

• De controle verhoogt de discipline van het tijdschrijven.

Flexibel beheer
• Afzonderlijke rollen voor gebruiker en beheerder

• Zeer flexibele configuratie.

• Terminologie invalshoeken (standaard zijn: klant, activiteit en product) aan te

passen aan werkafspraken. Ongeldige boekingscombinaties af te vangen.

• Werkweken en werktijden aan te passen aan organisatie en medewerker.

• Boekingsautorisatie centraal.

• Automatische identificatie van de gebruiker.

Eenvoudige installatie en onderhoud
• Uiterst flexibel m.b.t. installatie.

• Automatische update-check



Standaard Pro

Algemeen

Databasetoegang Lokaal, multi user, Cloud Lokaal, multi user, Client/server, Cloud

Doelgroep 5 tot 25 medewerkers meer dan 25 medewerkers

Systeemvereisten
Win: WinXP en hoger
Mac: OSX 10.8 en hoger

Win: WinXP en hoger
Mac: OSX 10.8 en hoger

Talen Nederlands / Engels Nederlands / Engels

Webclient 3  (alleen bij cloud-database) 3

Mobile clients 3 3

Control panel 3 3

Inrichting

Terminologie 3 3

Functioneel beheer

Moduleautorisaties 3  (2 rollen, beheerder en gebruiker) 3 (onbeperkt aantal rollen)

Autorisaties 3 (individueel) 3  (individueel en via groepen)

Combinaties 3 (individueel) 3  (individueel en via groepen)

Urenregistratie

Weekraster 3 3

Week-matrix 3 3

Stopwatch 3 3

Invalshoeken per boeking 3 5

Detailinformatie toevoegen 3 3

Gebruikersvelden 3 (vrij benoembaar) 3  (vrij instelbaar (naam-type))

Aantal gebruikersvelden 7 onbeperkt

Periodes archiveren /  
afsplitsen

3 3

Off-line werken bij client/server 7 3

Accordering (vergrendelen) 7 3

Rapportage

Standaard rapporten 3 3

Zelf rapporten samenstellen 3 3

Exports 3 3

Draaitabellen 3 3

Budgetbewaking

Budgetbewaking 3 3

Verlofregistratie

Verlofregistratie 3 3

Productmatrix



Een product van XSO

Ons team van ervaren programmeurs staat voor u klaar om uw automatiserings- 

behoefte te vertalen in pasklare, gebruiksvriendelijke oplossingen. Vele grote en  

kleine bedrijven maken gebruik van onze slimme producten. Gebruikmakend van  

moderne tools componeert XSO programma’s waar u jaren mee vooruit kunt. 

XSO

xBase Software Ontwikkeling bv

Lytsedyk 16

9036 ML  Menaldum

TimeWriter is een product van
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