
Web On Time 

Cruciaal onderdeel van een optimaal facturatieproces is een adequate 
en accurate urenverantwoording van uw medewerkers. Voor een snelle 
facturatie en dito betaling dient uw factuur immers de juiste informatie 
te bevatten. Hoe logisch dit in theorie ook is, de praktijk leert dat veel 
organisaties moeite hebben om een volledige en accurate 
urenregistratie op te zetten en bij te houden.  
 

De oplossing 
Web On Time van GAC Business Solutions biedt de praktische, 
laagdrempelige en effectieve oplossing. Met deze beveiligde 
webapplicatie kunnen uw medewerkers overal en direct hun gewerkte 
uren online verwerken. Zo ook uw medewerkers die vaak inhouse 
werken bij uw klanten.  
 
Met deze decentrale ureninvoer worden gemaakte uren bij de bron 
vastgelegd. Dit ontlast de interne organisatie en voorkomt dubbel 
invoer, zoals bij een centrale administratie vaak het geval is.  
Echter, met Web On Time houdt u wel de integratie met, en aansturing 
vanuit uw centrale administratie. Hier legt u per medewerker vast welke 
urensoorten op projecten mogen worden gebruikt. De vastlegging 
verbetert, foutieve invoer wordt voorkomen en correcties in gemaakte 
uren behoren tot de verleden tijd.  

Direct, online & accuraat 

GAC Business Optimizers zijn gegarandeerd compatible met: 
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Voordelen van  
Web On Time: 
 
• Online dus altijd en overal 

bereikbaar.  
 
• Eenvoudig en intuïtief wat 

zorgt voor hoge 
acceptatiegraad. 

 
• Verminderde foutieve invoer 

door gebruiksvriendelijkheid.  
 
• Geen dubbel administratie 

door decentrale invoer op 
locatie. 
 

• Decentraal met centrale 
controle door koppeling en 
aansturing vanuit centrale 
administratie  

Ook verkrijgbaar: 
 
• E-Invoicing 
• Debiteurenbeheer 
• SQL Performance Analysis 
• SQL Performance Tracking 
• SQL Performance Maintenance 

Integratie met: 
 
• Microsoft Dynamics NAV 5 
• Microsoft Dynamics NAV 2009 
• Role Tailored Client 

Geschikt voor: 
 
• Alle branches 
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