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Self Service
Overal om ons heen is Self Service een bekend begrip. Van internet 
bankieren en online vakanties boeken tot het zelfbedieningsrestaurant, 
sluiten mensen aan om zelf de touwtjes in handen te nemen. Uw 
HRM software kan hierin uiteraard niet achterblijven.

Employee Self Service (ESS)
Binnen Talent & Salaris zijn de Self Service mogelijkheden 
voor medewerkers talloos. Zaken als digitaal verlof aanvragen, 
het eigen personeelsdossier inzien, opleidingen aanvragen en 
persoonsgegevens wijzigen zijn slechts een greep uit alle opties 
die het pakket te bieden heeft. De mate waarin u functionaliteiten 
aanbiedt aan uw medewerkers bepaalt u uiteraard helemaal zelf. 
Dankzij ruime autorisatiemogelijkheden is tot op zeer gedetailleerd 
niveau te bepalen welke onderdelen u wel of niet uitrolt binnen uw 
organisatie.

Manager Self Service (MSS)
Voor de manager biedt Talent & Salaris voldoende handvatten 
om direct gegevens van zijn medewerkers te benaderen. Van 
persoonsgegevens tot verzuimcijfers, alles is direct beschikbaar. 
Verder kan de leidinggevende een belangrijke rol spelen in 
verschillende workflowprocessen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
het goedkeuren van verlof of het afhandelen van taken in relatie 
tot de Wet Verbetering Poortwachter. Managers krijgen de vrijheid 
en verantwoordelijkheid die zij nodig hebben in de dagelijkse gang 
van zaken.

Gebruiksgemak
Iedereen binnen uw organisatie moet moeiteloos met de software 
kunnen werken. Talent & Salaris is daarom eenvoudig en 
gebruiksvriendelijk, zodat medewerkers zonder training gemakkelijk 
gebruik kunnen maken van alle mogelijkheden.

Flexibel, gemakkelijk, gericht op de toekomst



Werkprocessen
De essentie van HRM Self Service software ligt in het 
ondersteunen van de werkprocessen binnen de organisatie. 
Goedkeuringsstructuren, het uitzetten van taken en 
verantwoordelijkheden en het automatisch versturen van e-mails 
wordt binnen Talent & Salaris verzorgd door hoogwaardige 
workflowfunctionaliteit. Dit maakt het bewaken van acties 
eenvoudig en doeltreffend.

eHRM
HR-professional is een veeleisende functie. Er wordt hard 
gewerkt voor een gedegen personeelsbeleid en een sluitende 
administratie. Dit resulteert vaak in krappe planningen en een 
volle agenda. Die planning valt in duigen, als er een studiedag van 
school is, of als uw kinderen ziek zijn. Met Talent & Salaris kunt u 
dit gelukkig opvangen. Met deze e-HRM software is thuiswerken 
geen probleem. Zo kunt u altijd en overal gewoon uw werk blijven 
doen. Ook voor uw medewerkers en managers is dit natuurlijk 
een groot voordeel. Wie wil nu niet thuis op zijn gemak even zijn 
loonstrook doorkijken of een verlofaanvraag kunnen indienen?

Efficiëntie
HRM kan zich weer volledig richten op haar kerntaken, mede 
doordat de toestroom van verzoeken en hulpvragen per telefoon, 
e-mail of passanten afneemt. Met het goed ontwikkelde self service 
portaal dat Talent & Salaris te bieden heeft, hebben medewerkers 
belangrijke persoonlijke-, maar ook bedrijfsinformatie binnen 
handbereik. Doordat er snel antwoord wordt gegeven op 
prangende vragen neemt bovendien niet alleen de werkdruk af bij 
HRM, maar ook de productiviteit toe onder werknemers.

Elektronisch dossier
Aan papieren personeelsdossiers kleven veel nadelen. Zo zijn er de 
grote, overvolle dossierkasten die moeilijk te beveiligen zijn. Maar ook 
het terugvinden van een document is niet altijd gemakkelijk. Verder 
kan het beschikbaar stellen van dossiers aan managers de nodige 
consequenties hebben, zoals het ontstaan van schaduwdossiers en 
soms zelfs het verdwijnen van documenten. Met Talent & Salaris 
worden alle documenten digitaal opgeslagen en beschikbaar gesteld 
aan betrokkenen. Bovendien zijn de dossiers zeer goed beveiligd, 
zodat documenten nooit in de verkeerde handen terecht kunnen 
komen.

Digitale loonstroken en jaaropgave
Het versturen van loonstroken is een maandelijks terugkerende 
administratieve handeling. Met het gebruik van de digitale loonstrook 
en jaaropgave wordt dit volledig overbodig. De stroken worden direct 
vanuit uw salarisverwerking gegenereerd en komen automatisch in 
de dossiers van uw medewerkers terecht. Indien gewenst worden 
deze bovendien per mail naar de medewerker verzonden. Ze raken 
dus nooit zoek. Bovendien bespaart u flink op papier- en portokosten!

Digitale verlofadministratie
Dankzij de digitale verlofadministratie heeft u geen omkijken 
meer naar het berekenen van verlofsaldi en het bijhouden van 
opgenomen vakantiedagen. In het systeem is direct in te zien hoe de 
verlofsaldi gegenereerd zijn en waar het eindsaldo op gebaseerd is. 
Dankzij uitgebreide workflowmogelijkheden kunt u de goedkeuring 
van verlof ook volledig digitaal laten verlopen. Dit maakt een eind 
aan rondslingerende urenbriefjes en discussies over al dan niet 
opgenomen uren. Alles is direct en door iedereen terug te vinden in 
Talent & Salaris.
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Verzuim verlagen
Voor een gezonde organisatie is een goed verzuimbeleid een 
absolute must. Een verzuimprotocol valt of staat echter bij de mate 
waarin de betrokkenen hun verantwoordelijkheden erkennen en 
uitvoeren. Helaas kan het overzicht en de sturing hierop soms lastig 
zijn. Met de verzuimmodule in Talent & Salaris heeft u alle tools 
in huis om het begeleiden van arbeidsongeschikte medewerkers 
volledig te stroomlijnen en daarnaast alle ken- en stuurgetallen per 
direct paraat te hebben. Immers, voorkomen is nog altijd beter dan 
genezen. 

Salarisverwerking
Met Talent & Salaris haalt u de salarisverwerking in huis in plaats 
van deze uit te besteden aan een externe partij. Veel organisaties 
betalen teveel voor iets wat zij gemakkelijk zelf kunnen doen. 
Overstappen op Talent & Salaris bespaart veel geld zonder in 
te leveren op kwaliteit. Daarnaast levert u betere service aan 
medewerkers. De salarisverwerking is gebruiksvriendelijk en 
flexibel. Onze klanten verdienen hun investering binnen één jaar 
terug.

Integratie en koppelingen
Dankzij verschillende koppelingen zorgt Talent & Salaris ervoor 
dat mutaties direct worden verwerkt in alle andere systemen, 
zoals roosterplanning, boekhouding, projectadministratie en meer. 
Ook zijn er intelligente koppelingen mogelijk met het UWV en de 
arbodienst.

Complete oplossing
Talent & Salaris is een complete oplossing. Ook voor 
competentiemanagement, opleidingen, lease auto registratie, 
verstrekkingen en vele andere zaken. Kortom; met Talent & Salaris 
heeft u één pakket voor al uw HR benodigdheden.



Alles. Overal.
Talent & Salaris via alle mobiele devices. Van loonstrook inzage tot verlofaanvraag.



Visma Software, gevestigd in 
Amersfoort, is onderdeel van 
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