Uw afwezigheidsbeheer zonder zorgen?
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Beheer uw afwezigheden en werknemers
lokaal of vanuit de Cloud in Microsoft Outlook

Mobile Access HRM Pro
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Employee Data & Attendance Management

HRM Pro is een eenvoudige en gebruiksvriendelijke toepassing waardoor uw medewerkers zelf hun verlof saldo
kunnen raadplegen en afwezigheden kunnen aanvragen via hun vertrouwde Microsoft Outlook omgeving.
Dankzij de krachtige en dynamische workflows van HRM Pro wordt de lijn manager bericht bij elke aanvraag zodat
deze snel en correct kan worden verwerkt. Vanuit een centrale studio hebben de HR medewerkers alle tools om
werknemers en afwezigheden te beheren.

HRM Pro is de ideale oplossing om het afwezigheidsbeheer in uw organisatie te automatiseren en kosten te besparen
door het verlagen van de werkdruk en het verhogen van de efficiëntie en tevredenheid van uw medewerkers.

Verlaag de werkdruk en win tijd

Verlaag uw kosten

Door een verdeling van essentiële administratieve taken zoals
het verwerken van verlofaanvragen, kunt u de werkdruk van
de HR dienst en de managers drastisch verlagen.

Uw administratieve kosten worden verlaagd door een beter
beheer van de HR processen en een verlaging van de
gespendeerde uren aan de maandelijkse loonsverwerking.

Door de rijke en gebruiksvriendelijke functionaliteiten van
HRM Pro beschikken alle medewerkers over de juiste tools om
op een eenvoudige en snelle manier verlof te verwerken
zonder omslachtig papierwerk.

Een algemene verlaging van de foutmarges tijdens het beheer
van afwezigheden en de berekening van lonen zal leiden tot
een daling van de kosten.

Dankzij HRM Pro beschikt de HR dienst in real-time over de
juiste gegevens voor een snelle en vlotte loonsverwerking.

Werk efficiënter en verhoog de tevredenheid
HRM Pro helpt de risico’s te verminderen van het niet navolgen
van het reglement en vooraf vastgelegde processen.
De medewerkers hebben meer toegang tot hun persoonlijke
informatie en een betere controle van de afwezigheden, wat
de tevredenheid van alle medewerkers verhoogt.
Met HRM Pro hebben de managers alle tools in handen om
sneller gefundeerde beslissingen te nemen ten opzicht van de
medewerkers.

Dankzij HRM Pro kan iedereen doelgerichter werken en zal het
rendement en de tevredenheid van uw medewerkers stijgen.

Technologie die u verwacht
HRM Pro is een zeer flexibele en schaalbare standaard HR
oplossing die met uw bedrijf kan meegroeien en op maat kan
worden aangepast.
Dankzij de uitgebreide configuratiemogelijkheden past het
systeem zich aan naar de noden van uw organisatie. Tevens
worden verschillende uitrolopties ondersteund, zoals een lokale
implementatie of een Cloud hosting door Mobile Access.
HRM Pro is een Solid Proof systeem dat zijn waarde al vele keren
bewezen heeft.
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Mobile Access HRM Pro

Employee Data & Attendance Management

Naadloze integratie met Microsoft Outlook, Exchange en Active Directory
Features
▪ Naadloze Outlook integratie
▪ Solide Exchange integratie
▪ Active Directory integratie
▪ Work-flow gedreven verlof beheer
▪ Moderne en meertalige interface
▪ Gecentraliseerd werknemer beheer
▪ Uitgebreide rapportage opties
▪ Geavanceerde Cloud architectuur

Voordelen
Verlaag uw werkdruk door een
optimale verdeling van essentiële
taken en een vlotte loonsverwerking
dankzij real-time verlofgegevens.
Verhoog de tevredenheid dankzij een
gebruiksvriendelijk beheer van verlof
zonder omslachtig papierwerk.

Mobile Access HRM Pro is volledig geïntegreerd met Microsoft Outlook,
de software waarmee uw medewerkers dagelijks werken. Door de
gebruiksvriendelijkheid en herkenbaarheid van Mobile Access HRM Pro
zullen uw medewerkers de nieuwe werkwijze sneller accepteren.
Dankzij krachtige workflows en een integratie met Exchange wordt
email communicatie vanop een centrale plaats verstuurd en worden de
Outlook kalenders van uw medewerkers in real-time up-to-date gehouden.
Mobile Access HRM Pro steunt op Active Directory zodat gebruikers automatisch geauthenticeerd
worden en zodat nieuwe werknemers vanuit een Active Directory store kunnen opgehaald worden.

Moderne user interface voor een rijke gebruikerservaring
Mobile Access HRM Pro heeft een gestroomlijnde gebruikersinterface, tools op basis van wizards en
een nauwe integratie met Microsoft Office softwaretoepassingen. Het werkt zoals uw medewerkers
dat ook doen.

Werk efficiënter door een snellere
communicatie met juiste informatie.
Een gegarandeerde snelle ROI door
een verlaging van uw kosten.
Vertrouw op een veilige, schaalbare
en stabiele technologie.

Support
Onze gekwalificeerde medewerkers
zijn opgeleid en ervaren om onze
klanten de juiste ondersteuning te
geven en hun software maximaal
te laten renderen.

Eenduidige verlof aanvragen via de Request wizard

Geavanceerd beheer van werknemers via de centrale Studio

Wij bieden zowel consultancy als
implementatie services aan.

Oplossing op uw maat.

Via ons Mobile Access Remote
Services programma, kunnen we u
ook van op afstand de nodige
begeleiding en hulp bieden.

Mobile Access HRM Pro is een flexibele oplossing op maat van uw onderneming. De organisatie
structuur, verlof types, verlof regels, werkrooster, contracten en workflows zijn in Mobile Access
HRM Pro dynamisch te bepalen zodat de oplossing werkt zoals uw onderneming werkt.

On-Premise

Private Hosting

Cloud Hosting

Lokale implementatie op
uw omgeving

Dedicated hosting door
Mobile Access

Shared hosting door
Mobile Access

Meerdere uitrolopties worden ondersteund, waaronder implementatie ter plaatse, dedicated hosting
en shared hosting.
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Surf naar www.hrmpro.be voor meer informatie
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