


Track Verzuim is een compleet
verzuimsoftwarepakket dat u het inzicht én de

instrumenten biedt om gericht met verzuim
aan de slag te gaan. De verzuimsoftware
stroomlijnt de uitwisseling van gegevens
tussen de verzuimende medewerker, de
leidinggevende, de casemanager en de

bedrijfsarts. 



Als leidinggevende hebt u al genoeg aan uw
hoofd, en verzuim ‘doet u er bij’. Track begrijpt
dat. En dus hebben we er goed op gelet dat het
systeem heel intuïtief werkt. En zo veel mogelijk
lijkt op programma’s die u al kent. Zodat u er snel
mee uit de voeten kunt. Waar en wanneer u
maar wilt. Op kantoor of thuis, met Edge, Chrome
of FireFox, een iPad of uw Android telefoon. Track
werkt altijd.

Voor de leidinggevende



Als HR-professional bent u
verantwoordelijk voor de implementatie

van beleid, de privacy, de STECR-richtlijnen,
het voorkomen van UWV loonsancties, de
inzet van de bedrijfsarts…etc. Hoe gaat u
dat allemaal doen? Track Verzuim biedt u
instrumenten waarmee u grip op de zaak

houdt. Zoals heldere overzichten en
statistieken. Of BA-Planner, PIM en IRIS.

Voor de arbo-coördinator

https://www.tracksoftware.nl/ba-planner/
https://www.tracksoftware.nl/pim/
https://www.tracksoftware.nl/iris/


Leg gemakkelijk en snel de gegevens
van een werknemer vast in Track
Verzuim.

Registreer de verzuimmelding.  U kunt bijvoorbeed het
arbeidsongeschiktheidspercentage
toevoegen aan de verzuimmelding.

Track
Verzuim

Gemakkelijk een werknemer
 aanmaken

Hersteld melden of mutaties
aanbrengen

Invoeren verzuimmelding



Track is een gebruiksvriendelijk verzuimsysteem. Kom je
ergens toch niet helemaal uit? Geen probleem! Bekijk
onze korte intructie filmpjes op de website.

Track Academy

Track Software is ISO27001 en NEN7510 gecertificeerd.
We voldoen aan de strenge eisen op het gebied van
informatiebeveiliging.

Met Track zit je safe!

We maken dagelijks koppelingen met alle gangbare HR-
systemen.

Track koppelt met alles

Over Track Software



Wilt u kennismaken met Track of hebt u een vraag?
Wij vertellen u graag meer over onze software.

Adres: Waalkade 70, 6511 XR Nijmegen

Telefoon: 024 – 381 6868

Email: post@tracksoftware.nl

Website: www.tracksoftware.nl
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Eline (Marketing & Sales)
Tel: 024 381 6866

Klaas van der Galiën
(directeur)

Tel: 024 381 6860


