Visma.net Hrm & Payroll
Volledige digitalisering van uw hr-processen
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Uw medewerkers optimaal ondersteunen met de inzet van hr
Wat is Visma.net Hrm & Payroll?

Hoe werkt Visma.net Hrm & Payroll?

Visma.net Hrm & Payroll is een volledig geïntegreerde online oplossing

Verschillende spelers binnen uw bedrijf gebruiken Visma.net Hrm &

voor Human Resource Management (hrm) en salarisverwerking.

Payroll op verschillende manieren.

Administratieve taken die voorheen door de afdeling Human Resources
(hr) werden uitgevoerd, kunnen met behulp van deze cloudsoftware

Medewerkers

door medewerkers en managers zelf worden geregeld. Terugkerende

Medewerkers hebben zelf toegang tot hun gegevens en de voor

taken, zoals het bijhouden van verlofkaarten, het registreren van

hen relevante hr-zaken. Zij kunnen al dit soort zaken op elk gewenst

verzuim en het onderhouden van persoonsgegevens, kunnen zonder

moment en vanaf iedere locatie zelf inzien en afhandelen. Denk

tussenkomst van de hr-afdeling worden afgehandeld. De verant-

bijvoorbeeld aan: salarisstroken inzien, declaraties indienen, verlof

woordelijkheid voor correcte gegevens ligt hierdoor bij de bron:

aanvragen, rapportages maken of een studie aanvragen.

de medewerker en/of manager. Zo krijgt de afdeling hr meer ruimte
voor andere taken, zoals advies, beleid en werkelijke aandacht voor

Managers

de medewerkers binnen uw organisatie. Met Visma.net Hrm & Pay-

Managers controleren en voeren de regie aan de hand van het

roll werkt u daardoor slimmer, niet harder.

Visma.net hrm-dashboard. Er gaat geen kostbare tijd verloren aan
het administreren, samenvoegen van data uit verschillende systemen

Door medewerkers, managers en hr-professionals toegang te geven

en oplossen van problemen die ontstaan door dubbele administraties:

tot Visma.net Hrm & Payroll in de cloud, wordt iedereen onderdeel

alles is met één druk op de knop beschikbaar.

van de geoptimaliseerde hr-processen en verantwoordelijk voor de
kwaliteit van de informatie waarmee beslissingen worden genomen.

Hr-professionals

Alle medewerkers zijn verbonden met uw bedrijfsvoering en werken

Hr-professionals starten en beheren hr-programma’s om schaars

mee aan het realiseren van de doelstellingen van uw organisatie.

talent binnen te halen, te ontwikkelen en te behouden via werving
en selectie, opleidingen en beoordelingen.

Visma.net Hrm & Payroll biedt u onder meer
de volgende voordelen:

•
• Eenvoudig in het gebruik
• Wet- en regelgeving altijd up-to-date
• Veel functionaliteit
• Veilig en betrouwbaar
• Toegankelijk voor iedereen
• Altijd actuele informatie binnen handbereik
• Ook beschikbaar als app
Overal en altijd beschikbaar

Salarisprofessionals
Een salarisprofessional stuurt op basis van logische processtappen
een werkelijk vernieuwend payroll-systeem in de cloud aan. Bedrijven
kunnen hiermee tot 45% tijd besparen in vergelijking met het reguliere
payroll-proces. Geen administratie, maar validatie, realtime-salarisberekening, correcte betalingen en digitale communicatie met de
relevante instanties. Eenvoudig, flexibel en modern.
Alle gegevens worden veilig opgeslagen in de Visma.net-cloud.
U bepaalt zelf wie toegang heeft tot welk onderdeel en welk type
informatie. Autorisatie en inrichting van werkstromen maken het
gemakkelijk om de regie te voeren.

Kom meer te weten op www.visma.net

Visma.net Hrm & Payroll helpt uw onderneming op de volgende manieren:
Verzuim verlagen

Werven en selecteren van talenten

Declareren

Uw verzuimprotocol wordt volledig geïnte-

Kortere doorlooptijd door volledige onder-

Directe invoer via app. Snelle afhandeling

greerd en ondersteund. Zo kunt u nooit

steuning van het proces. Managers zijn direct

van declaraties. Tijdwinst door eenmalige

meer acties vergeten. Verlaging van het

betrokken. Efficiënter werken dankzij minder

gegevensvastlegging. Altijd inzicht in de

verzuimpercentage en dus verlaging van uw

handmatige operationele handelingen. Volle-

voortgang van een declaratieproces. Geen

verzuimkosten. Alle betrokkenen werken in één

dige integratie met uw website. Automatische

fouten meer bij de invoer. Automatische

dossier. Bespaar op boetes en verdien met

plaatsing op vacaturesites en social media.

staffelberekening voor de kilometerver

subsidies. Geen papier meer naar het UWV,

Eenmalige vastlegging van gegevens. Matchen

goeding. Cao-ondersteuning.

alles digitaal. Besparing op arbodienstverlening.

van kandidaten in portfolio met openstaande

Eenvoudig en snel inzicht in alle relevante

vacatures.

informatie via het verzuimdashboard.

Een oplossing voor al uw processen
Visma.net brengt hrm, payroll, financiën, crm,

Payroll-procesondersteuning

verkoop, projecten en alle overige processen

Automatische verlofverwerking

De salarisprofessional wordt op een slimme

bij elkaar in één cloudplatform met software

24/7 realtime-inzicht in verlofsaldo en status.

en logische manier begeleid door het best-

die geïntegreerd en veilig wordt aangeboden

Geen papieren registratie meer. Geen discussie

practice-salarisproces. Het kost minder tijd en

als een betaalbare dienst. Eén waarheid in één

over het verlofsaldo met uw medewerker.

kosten zijn lager. Direct verwerken en auto-

omgeving, door alle gebruikers in te zien en

Financieel inzicht in de kosten van verlof.

matische berekeningen van regelingen en

te bewerken op basis van toegangsrechten.

Het laten vervallen van verjaarde uren gaat

looncomponenten. Eenvoudige validatie en

Efficiënt, doeltreffend en besparend. U hebt

volledig automatisch De software handelt

controles van de mutaties zijn de nieuwe stan-

overzicht van alle bedrijfsprocessen.

alle ingewikkelde berekeningen voor u af.

daard. Volledige integratie met hr-processen.

Eén totaalbeeld van uw bedrijf. Dit verhoogt
de grip op uw bedrijfsvoering en helpt u

Beoordelen van uw medewerkers

Opleiden van medewerkers

Uw beoordelingscyclus is volledig digitaal.

Ontwikkel medewerkers via een centrale op-

Inzicht in kennis, competenties en vaardig-

leidingsadministratie. Opleidingsaanvragen via

heden van uw medewerkers. Realtime-in-

workflow en selfservice. Opleidingsbibliotheek

zicht in de ontwikkeling van uw medewerker.

met mogelijkheid tot vastleggen van cijfers,

360 graden feedback. Altijd een actuele stand

studiepunten, studierichtingen, soorten op-

van de beoordelingsgesprekken. Eenvoudig

leidingen, data en instituten. Vervaldata van

en snel, u bespaart veel tijd.

certificaten vastleggen en hiervoor notificatie

ondernemen.

instellen.

Kom meer te weten op www.visma.net
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Belangrijkste functionaliteit
Feature
Functionaliteit

Description
Beschrijving

Hr-administratie

Voor een efficiënte, gebruiksvriendelijke en foutloze vastlegging van in-, door-, en uitstroom van
vaste en flexibele medewerkers.

Hr-management

Rapportage, kengetallen en een managementdashboard voorzien u van de juiste beslisinformatie

informatie

op het juiste moment.

Hrm Portaal en mede

Medewerkers, managers en professionals kunnen deelnemen aan de hr-processen binnen de organisatie.

werker hr-selfservice

Medewerkers kunnen hun eigen gegevens inzien en mutaties doorgeven. Via taken en een workflow worden
deze geautoriseerd en geaccordeerd.

Mobiele hrm voor

Geef al uw medewerkers toegang tot de hrm-omgeving via de mobiele app voor smartphone en tablet.

medewerkers (app)

Mobiele toegang tot persoonsgegevens, salarisstroken, verlof, verzuim, declaraties, takenlijst, etcetera.

Hr-workflow

Laat de hrm-software de hr-processen en het hr-beleid volgen van uw bedrijf. Digitaliseer en
automatiseer 100% op basis van rollen, taken, signalen, digitale dossiers en office-integratie en
realiseer een papiervrij kantoor voor hr-administratie en talentmanagement.

Verzuimmanagement

Een volledig en digitaal beeld van het verzuim binnen de organisatie conform uw eigen verzuimprotocol
en wet- en regelgeving. Inclusief communicatie met Arbodienst en UWV.

Declaraties

Integreer uw declaratieproces met hrm en Payroll en bespaar door efficiëntie, het voorkomen van
fouten en een optimaal inzicht.

Digitale salarisstrook

De salarisstrook digitaal versturen en archiveren. Alle medewerkersdocumenten gedigitaliseerd in een

en hr-dossier

overzichtelijke mappenstructuur, door elke gebruiker te raadplegen op basis van autorisatie en te gebruiken
in de context van de workflow. Inclusief digitalisering vanuit office-toepassingen op basis van sjablonen en
automatisch inlezen van documenten vanuit scan-oplossingen.

Efficiënte integratie

Dankzij duidelijke interface en technische inrichting gemakkelijk te koppelen aan software van derden.

mogelijkheden

Efficiënte integratie mogelijk met software voor bijvoorbeeld tijdregistratie en roosterplanning.

Talentmanagement

Zorg met talentmanagement voor optimale inzet van uw medewerkers, zet ieder individu op de juiste
manier in bij het realiseren van de organisatiedoelstellingen.

Werving en selectie

Verwelkom het beste talent middels doeltreffende campagnes, zodat nieuwe medewerkers snel een bijdrage
kunnen leveren aan het realiseren van uw doelstellingen. Vind en benader kandidaten via interne en externe
websites. Selecteer automatisch op basis van profielen en verwelkom via de workflow efficiënt nieuwe collega’s.
Uw kandidaten solliciteren online en worden automatisch door het sollicitatieproces geleid.

Opleidingen

Ontwikkel medewerkers via een centrale opleidingsadministratie. Laat uw opleidingsaanvragen via workflow
en selfservice lopen. Een opleidingsbibliotheek met mogelijkheid tot vastleggen van cijfers, studiepunten,
studierichtingen, soorten opleidingen, datums en instituten, zorgt voor een complete administratie waarmee u informatie en signalering kunt genereren.

Beoordelen

Digitaliseer en automatiseer het gehele beoordelingsproces. U hebt online inzage in alle gevoerde beoordelingsgesprekken, scores en resultaten. Creëer zelf diverse soorten gesprekken op basis van competenties en
beoordelingsaspecten. Gebruik uw beoordelingsproces gecombineerd met het digitaal hr-dossier, de zelf te
definiëren workflow en de rapportagemogelijkheden.

Payroll proces

Visma.net Payroll begeleidt de salarisprofessional op een slimme en logische manier bij het bestpractice-

ondersteuning

salarisproces, in korte tijd en tegen lage kosten. Eenvoudige validatie en controles van de mutaties zijn de
nieuwe standaard.

Kom meer te weten op www.visma.net

