
QIOSQ
“Focus op uw kerntaken 
en steek minder tijd in 
administratie! Dankzij 
QIOSQ heeft u niet alleen 
een geautomatiseerde en 
correcte loonberekening en 
personeelsadministratie. 
Via de extra modules krijgt 
u een oplossing voor al  
uw HR-behoeften.”

feeling good works great



Een van de belangrijkste aspecten in HR is het tijdig en correct uitbetalen 
van de lonen. De maandlonen, eindejaarspremies of vakantiegelden 
berekenen: daar kruipt veel tijd in, terwijl u uiteraard nog heel wat andere 
HR-taken hebt. Via uw klantenportaal kan u met QIOSQ, onze tool voor 
personeels- en loonadministratie, veel efficiënter aan de slag.  

Daarom kiest u als KMO voor QIOSQ: 
• Het enige wat u moet doen is de personeelsgegevens correct invullen. 
• Uw loonadministratie is up-to-date volgens de meest recente sociale 

wetgeving. 
• Altijd online beschikbaar op computer, laptop, tablet en smartphone via 

uw klantenportaal.  
• Ook andere partijen, zoals uw boekhouder, kunnen toegang krijgen. 

De basisversie van QIOSQ is uitbreidbaar met extra modules die uw werk nog 
efficiënter en sneller laten verlopen. Ontdek ze op de volgende pagina’s. 

Wat 
Deze module automatiseert onder meer de verlofaanvragen, het 
beheer van afwezigheden en het overzicht van de tellerstanden. 
De overzichtelijke weergave in de module zorgt voor de nodige 
transparantie. ‘Mijn Afwezigheid’ is beschikbaar op zowel 
desktop, smartphone als tablet (Android en iOS). 

 Voordelen
Voor de HR-medewerker 
• Minder tot geen manueel werk 
• Extra controles zijn niet langer noodzakelijk 
• U krijgt minder vragen van medewerkers over hun 

verlofaanvraag, teller en afwezigheden 

Voor de medewerker
• Een duidelijk en up-to-date overzicht van de verlofteller, 

verlofplanning en kalender 
• Altijd en overal beschikbaar 
• Snellere verwerking van de aanvragen 

Voor de leidinggevende 
• Minder manuele administratie 
• Optimalisatie van de bezetting binnen het team 
• Gecontroleerde goedkeuringsflow 

Kost
Maandelijkse huurprijs en beheerkost per medewerker 

QIOSQ: Uw personeels- en 
loonadministratie in één handige tool. 

Module Mijn Afwezigheid 

“Gedaan met 
verlofaanvragen 
1 voor 1 manueel 
in te geven.” 



“Handig, zo’n 
detailoverzicht 
met de 
loonboekingen 
per periode” 

Wat 
Naast de standaard loonstaat in PDF ontvangt u via deze module 
ook een export in Excel. Dit stelt u in staat om gegevens in detail 
te bekijken over een geselecteerde periode. Denk bijvoorbeeld 
aan detail bruto, detail van de vakantiedagen of een opsplitsing 
arbeiders/bedienden. 

Voordelen 
- Globale loonstaat per statuut 
- Opsplitsing in diverse categorieën: 

• Detail bruto: bruto gegevens per werknemer. 
• Detail vakantiegeld: data over vakantiegeld per werknemer. 
• Diverse belastbaar: overzicht van de diverse belastbare    
   vergoedingen per werknemer. 
• Diverse positief en negatief: overzicht van andere      
   looncodes met positief of negatief resultaat. 
• Totaal arbeiders/bedienden: globaal overzicht van de   
   loongegevens voor desbetreffende periode. 
• Facturatie arbeiders/bedienden: overzicht van de     
   gefactureerde gegevens.
• Kostprijs: overzicht van de kostprijs per werknemer. 

Kost 
Eenmalige opzetkost: 150 euro 

Wat 
De module Export Ziekteverzuim geeft u een duidelijk beeld 
over het ziekteverzuim in de organisatie. U krijgt niet alleen de 
percentages maar ook de frequentie van het ziekteverzuim en 
het aantal ziektedagen. 

Voordelen 
- Maakt gebruik van de Bradfordfactor die naast het 

percentage ook rekening houdt met de frequentie  
van het ziekteverzuim 

- Export van zowel ziekte als arbeidsongevallen 
- Overzicht van verschillende indicatoren

• Ziekteverzuimpercentage: vergelijking van het aantal    
   ziekte-uren met het totaal aantal uren in de periode.
• Loonkostpercentage voor ziektedagen: berekening  
  door de kost van de ziektedagen te vergelijken t.o.v.  
  de totale loonkost. 
• Bradfordfactor: verrekent het aantal ziekte-uren volgens  
   het aantal uren die de werknemer normaal werkt. 
• Gemiddelde ziekteduur: overzicht van het gemiddeld       
   aantal ziektedagen per ziekteperiode.  
• Frequentieverzuim: hier worden het aantal ziekteperiodes  
   weergegeven.   

Kost 
35 euro per gevraagd document

Module Loonstaat Export naar Excel Module Export Ziekteverzuim 

“Is het 
ziekteverzuim 
nu hoger dan 
normaal?” 



Wat 
Deze module geeft u toegang tot belangrijke boekhoudkundige 
informatie, gaande van openstaande facturen tot openstaande 
saldo’s en overzichten van totalen van journaalposten. 

Voordelen 
U krijgt duidelijke overzichten van:

• Openstaande facturen die nog niet (volledig) betaald werden.   
• Facturen: u kunt deze per kwartaal opvragen. Via de       
   zoekfunctie kunt u ook specifieke facturen opvragen.   
• Cumul boekingsdocumenten: geeft u een totaal van           
    journaalpostgegevens voor een bepaalde loonperiode en/  
  of een bepaalde factuurdatum/-periode. Kan algemeen en in detail.   
• Rekening klant: overzicht van de openstaande saldo’s. 
   U ziet er ook uw recente betalingen.   
• U kunt alle overzichten exporteren naar Excel. 
 

Kost 
Maandelijkse kost: 10 euro 
  

Wat 
In de hectiek van de maandelijkse loonadministratie kunt u de 
effectieve bestelling van maaltijdcheques uit het oog verliezen. 
Dat is verleden tijd met de module Maaltijdcheques. Na de 
opmaak van de loonbrief bestelt de module de maaltijdcheques 
automatisch en rechtstreeks bij de leverancier.  

Voordelen 
- U hoeft zelf geen bestellingen meer te plaatsen 
- Uw medewerkers krijgen hun maaltijdcheques  

automatisch en correct 

Kost 
• Eenmalige opzetkost: 168,82 euro  
• Maandelijkse kost: 17,88 euro 

Module Boekhouddocumenten Module Maaltijdcheques 

“Handig, zo’n 
boekhoudkundig 
overzicht” 

Heeft er 
iemand de 
maaltijdcheques 
al besteld?” 



Wat 
Dit is een iets technischere module waarmee u de 
journaalposten via een aparte rapporteringstool kunt 
exporteren naar een Excel-bestand. 

Voordelen 
- U kunt verschillende filters gebruiken 
- Export naar een Excel-bestand 
- Integratie in het bedrijfseigen boekhoudpakket 

Kost 
• Eenmalige opzetkost: 300 euro 
• Maandelijkse kost: 25 euro 
  

Module Journaalposten in Excel  

“U hoeft niet 
langer alles te 
kopiëren en 
door te sturen 
naar uw 
boekhouder” @

MEER INFO
https://kmo.

attentia.be/qiosq

https://kmo.attentia.be/qiosq
https://kmo.attentia.be/qiosq

