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IT controls your flow



ItsClean is het softwarepakket van 
AaRiverside. Het is ontwikkeld in 
samenwerking met bedrijven uit de 
schoonmaak- en glazenwassersbranche. 
ItsClean biedt ondersteuning
bij uw organisatorische, 
bedrijfsmatige en 
administratieve processen. 
Van planning, via urenregistratie 
naar facturering, salaris en 
financiële administratie.
Zowel voor de frontoffice met
webportals als in de backoffice
ItsClean, de glasheldere oplossing voor uw 
complete administratie.

De werkopdrachten worden ingevoerd via 
ItsClean projecten. Werkopdrachten worden 
ingepland op dag/ weekbasis, met of zonder 
een frequentie of interval.

De opdrachten worden gefactureerd na 
de registratie van de gewerkte uren of 
het gereedmelden van de uitgevoerde 
werkzaamheden. Omdat ook historische 
gegevens beschikbaar blijven, houdt u een 
helder inzicht in uw projecten

Met ItsClean beheert u uw projecten 
efficiënt.

Relatiebeheer

AaRiverside, IT controls your flow

Projectbeheer

In AaRelatie, het relatiebeheer, vindt 
u uw klanten, leveranciers, prospects, 
suspects en contactpersonen. De onderlinge 
relaties tussen bedrijven, werkadressen en 
contactpersonen worden vastgelegd.

AaRelatie is voorzien van een elektronisch 
archief met daarin klachtenregistratie, 
bestanden, contactnotities, financiële 
mutaties en overige correspondentie. 
Vanuit het mailingsysteem kunnen mailings 
en andere commerciële campagnes begeleid 
worden.



AaFinancieel voor uw complete financiële 
administratie, debiteuren-, crediteuren-, 
grootboek en kostenplaatsen-administratie 
AaFinancieel heeft standaard functies voor 
het onderhouden van dagboeken via MT940 
en Pain naar uw bank.

Financiële administratie

Via PAIN worden de uit te betalen 
salarissen naar uw bank verzonden. 
De journaalpost wordt door geboekt 
naar AaFinancieel. Aansluitend word de 
loonaangifte en aangifte pensioenfonds 
gedaan.

Salaris administratie

Via de Salariskalender van AaSalaris 
worden de werknemers per periode (4 
wkn/maand) verloond. De benodigde 
informatie voor het berekenen van de 
salarissen komt uit de urenregistratie 
van ItsClean en de specifieke 
werknemersgegevens.



ItsClean, bespaar dagelijks kostbare tijd!

Webportals

Onze gebruiksvriendelijke Webportals die direct gekoppeld zijn aan 
ItsClean bieden de mogelijkheid om op locatie relevantie informatie 
te verkrijgen. Denk hierbij aan een digitale werk- of leverbon, het 
uitvoeren van een DKS controle, evaluatie formulieren, inzage 
planningen, urenregistratie, verlof aanvragen, bestellingen etc. 
Wij hebben portals voor zowel medewerkers, rayonleiders als 
accountmanagers. D.m.v. een QR code kan er aan- en afgemeld 
worden voor aanwezigheids- en tijdregistratie, tevens is dan ook het 
digitale logboek inzichtelijk.
Via de klantenportaal kan uw klant ook gegevens inzien en berichten 
achterlaten die direct te zien zijn als uw medewerker ter plaatse 
inlogt om het werkschema te bekijken. De portals bieden zeer veel 
mogelijkheden.
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