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IN HET KORT
EXACT VOOR HRM

Verlofregistraties, declaraties en ziekmeldingen; al deze administratieve werkzaamheden kosten een
HR-afdeling onnodig veel tijd. Kies daarom voor efficiëntere operationele processen, dan houd je tijd
over voor strategisch HRM en goede gesprekken met al je verschillende stakeholders. Exact voor HRM
stroomlijnt je complete HR-cyclus: van instroom en doorstroom tot uitstroom. Bij het digitale proces
betrek je de business direct en werk je overzichtelijk samen in één centraal HR-systeem.
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1. Heb alle HR- en
medewerkergegevens snel en
eenvoudig beschikbaar via de
medewerkerskaart.
2. Verzorg je salarisverwerking
met gemak.
3. Leg heel duidelijk vast wie wat
in welk stadium van een HRproces mag doen en wat de
status daarvan is.

Word een partner voor je
business: maak gebruik van
overzichtelijke rapportages,
werkstromen, documenten en
personeelsgegevens en neem
strategische beslissingen op basis
van betrouwbare cijfers.

•

Maak strategische beslissingen
op basis van data. Bekijk,
analyseer en visualiseer data
uit meerdere invalshoeken.

•

Alle kernprocessen van HR
overzichtelijk gegroepeerd
en ondersteund.
Alle informatie voor
medewerkers altijd en
overal beschikbaar via
mobiele apps.
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EENVOUDIG JE HR-PROCESSEN OP ORDE
EXACT VOOR HRM

Met Exact voor HRM heb je een bewezen systeem dat compleet inzicht biedt in alles wat je personeel
betreft. Daarbij neemt het je werk uit handen, omdat je medewerkers zelf – via een portal of mobiele app
–hun HR-zaken kunnen regelen. Bovendien weet je door de betrouwbare rapportages precies hoe het
met je mensen gaat. En dus ook hoe je bedrijf functioneert.

1

DIGITAAL MEDEWERKERSDOSSIER

Bouw voor iedere medewerker een compleet digitaal
medewerkersdossier op, inclusief wettelijk verplichte
gegevens én persoonlijke documentatie, zoals
beoordelings- en competentieprofielen. Hiermee
weet je altijd wat er speelt: alle activiteiten van je
medewerkers zijn zichtbaar en controleerbaar.

2

SALARISVERWERKING MET GEMAK

Koppel Exact voor HRM aan onze salaris module
en verwerk eenvoudig zelf periodieke mutaties,
verstuur de loonaangifte of maak een betaalbestand
aan. Ook maak je in een handomdraai rapportages,
zoals de loonstaat, journaalposten of een overzicht
van de werkkostenregeling.

NOG EEN AANTAL PRAKTISCHE VOORDELEN:
• Alle medewerkers hebben toegang tot het systeem met inzage in hun dossier, nieuws, smoelenboek etc.
• Je medewerkers kunnen snel en gemakkelijk declaraties indienen.
• Je mensen hebben inzage in hun vakantiesaldo en kunnen eenvoudig verlof aanvragen.
• Je kunt altijd en overal werken via onze cloudoplossing en onze mobiele HR Self Service app.

3

LEG WERKSTROMEN VAST

Met de toevoeging van de bijbehorende documenten
(Excel, SSRS, Formulieren) en het gebruik van
signaleringen kun je eenvoudig de relevante
medewerker attenderen op zijn of haar te verrichten
acties. Huidige gebruikers bevestigen het: deze
werkstroomfunctionaliteit is zeer krachtig.
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WORD EEN PARTNER VOOR JE BUSINESS
EXACT VOOR HRM

Neem met Exact voor HRM strategische beslissingen op basis van betrouwbare cijfers. Maak
daarbij gebruik van overzichtelijke rapportages en informatie uit je werkstromen, documenten en
personeelsgegevens.
Als strategische partner kun je de business helpen bij efficiency vraagstukken of organisatie ontwikkeling. Met onderbouwde inzichten kun je in gesprek gaan op
managementniveau om zo verbeteringen door te voeren op diverse gebieden zoals ziekteverzuim, instroom, uitstroom en de ontwikkeling van je medewerkers. Neem
strategische beslissingen op basis van betrouwbare cijfers. Maak daarbij gebruik van overzichtelijke rapportages en informatie uit je werkstromen, documenten en
personeelsgegevens.

ANTWOORD OP STRATEGISCHE VRAGEN

MEER TIJD VOOR STURING

In Exact voor HRM genereer je de stuurinformatie om vragen te beantwoorden.
Een paar voorbeelden:
• Wanneer is de beste tijd voor sales om op te schalen
• Welke trend is zichtbaar in het ziekteverzuim
• Komen uitgaven overeen met budgetten
• Welke talenten bezitten mijn medewerkers en worden die juist ingezet
• Is er een trend in salarisontwikkeling

Het mes snijdt aan twee kanten. Door de verantwoording bij je medewerkers
neer te leggen, kun jij als HR veel meer met de sturing bezig zijn. En via hetzelfde
systeem altijd realtime en betrouwbaar inzicht krijgen met behulp van de
standaard dashboards. Door je medewerkers te betrekken, nemen zij je dus werk
uit handen. Op deze manier kun je als HR vol vertrouwen de sparringpartner
zijn voor de rest van de organisatie, de directie, het management of de eigen
medewerkers.

BETROKKEN MEDEWERKERS CREËREN
Ook helpt Exact voor HRM om van je medewerkers digitale medewerkers
te maken. Zij zijn zelf ‘in control’ en verantwoordelijk voor het invoeren van
HR-gegevens zoals vrije dagen en declaraties. Ook zijn ze zelf in staat om
salarisstroken in te zien, te bekijken hoeveel vrije dagen ze nog hebben of om hun
jaaropgave er nog eens bij te pakken. En dat allemaal op een heel eenvoudige
manier via de Self Service App of de HR-portal.
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ACTUEEL, KRACHTIG EN FLEXIBEL
EXACT VOOR HRM

Maak met Exact voor HRM zelf de keuze welke HR-processen je in je organisatie wilt digitaliseren.
Dit kun je stap voor stap aanpakken en uitbreiden. Wij groeien met je mee!
DIGITALE MEDEWERKERKAART
In Exact voor HRM zijn de medewerkergegevens de
basis voor alle processen. De medewerkerkaart is
eenvoudig van opzet en direct toegankelijk voor de
medewerker, de collega’s en HR.

DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEEM
De digitale registratie van personeelsbestanden
is volledig geïntegreerd in Exact voor HRM. Bij de
documenten kan een geldigheidstermijn worden
geregistreerd zodat tijdig actie ondernomen kan
worden als een vervaldatum in zicht komt. De
documenten zijn afgeschermd voor alle personen,
tenzij zij specifiek toestemming hebben gekregen.
Het Document Management Systeem werkt samen
met Microsoft Office.

EMPLOYEE SELF SERVICE & MANAGER SELF
SERVICE
Exact voor HRM is opgebouwd rondom de portalen
voor medewerkers en managers. Zowel de
medewerker als de manager kan HR-informatie
opvragen binnen het portaal. Denk aan verlof,
verzuim, medewerkergerelateerde documenten

en salarisslips, maar ook de acties in to-do-lijsten
bekijken en verwerken.

HR FORMULIEREN
De flexibele formuliermodule maakt het je heel
gemakkelijk om een formulier samen te stellen. Maak
een keuze uit één van de beschikbare velden die
direct gebruik maakt van aanwezige informatie.

VERLOFAANVRAGEN
De verlofaanvragen worden door de medewerker zelf
aangemaakt. Direct bij de aanvraag kan de manager
zien wat het effect is op de (afdelings)planning en de
aanvraag goedkeuren.

PLANNINGSOVERZICHT
Voor elke medewerker is de planningskaart aanwezig
binnen Exact voor HRM. Hierbij komt de integratie
met Microsoft Outlook ook volledig tot zijn recht:
elke afspraak wordt vanuit Exact gesynchroniseerd
naar Outlook en vice versa. Hierdoor hebben alle
medewerkers inzicht in de planning van elkaar, en
kan er centraal gepland worden.

DECLARATIEPROCES
Via de gebruiksvriendelijke mobiele app kun je de bon
scannen, de informatie aanvullen en indienen. Voor
de medewerker is het eenvoudig en de manager krijgt
direct een melding. Door de flexibele werkstroom kan
de organisatie de goedkeuringsprocedure aanpassen
naar eigen behoefte.
Voorbeelden van overige standaard functionaliteiten:
• Recruitment: vacature- en responsregistratie,
werving en selectie
• Employment: contractregistratie, checklist voor
indiensttreding en onboarding
• Employer Life Cycle: performancemanagement,
talentmanagement, successorplanning, transfers
en herbezetting
• Uitstroom: signalering contracteinde, beëindiging
arbeidsverband en checklist uitdiensttreding
• Document Management Systeem
• Werkstromen
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DASHBOARDS EN RAPPORTAGES IN EXACT
EXACT VOOR HRM

Exact voor HRM bevat standaard overzichten voor in-, door en uitstroom. Alle wijzigingen worden
gelogd en kunnen opgevraagd worden per medewerker.
Je kunt zelf de signaleringen instellen en aanpassen en de acties zichtbaar maken in je todo-lijst. Alle informatie van de medewerkers is inzichtelijk. In
Exact voor HRM kun je eenvoudig gebruik maken van overzichten die direct vanuit het hoofdscherm opgevraagd kunnen worden. Dit zijn zowel lijsten,
draaitabellen als grafische weergaven van aanwezige gegevens. Het is eenvoudig eigen overzichten op te stellen en deze te delen met collega’s. Overzichten
kunnen worden opgenomen in het hoofdmenu door middel van widgets.
Ben je op zoek naar uitgebreide dashboards, dan is onze business intelligence oplossing Exact Insights een waardevolle aanvulling op je HRM software.
Het handige HR-dashboard met kengetallen, trendgrafieken en detailoverzichten geven je snel inzicht in je situatie ten aanzien van onder andere verzuim,
werving en selectie, verloop en functionering. Maak strategische informatie in één oogopslag beschikbaar.
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STARTEN MET EXACT VOOR HRM
EXACT VOOR HRM

Exact voor HRM word geleverd als een totaaloplossing voor het automatiseren van je HRgerelateerde processen.
Nadat de opdracht is verstrekt, installeren we de software op je server of in je private cloud. De configuratie en verdere inrichting voeren we ook uit,
uiteraard in nauw overleg en in lijn met de wensen van je onderneming.
De implementatie kan binnen een dag tot uiterlijk een week geregeld zijn, afhankelijk van het aantal medewerkers dat je hebt en de processen die je wilt
automatiseren. Hierbij maken we gebruik van onze best practices op het gebied van HRM, zodat je zo snel mogelijk aan de slag kunt.
Bij de implementatie ontvang je een instructie over de werking van Exact voor HRM. Eventueel kunnen we een halve dag extra inplannen om tot in detail
uit te leggen hoe de oplossing werkt, maar in de regel is dat niet nodig.
Wanneer je een bestaande Exact-klant bent, kun je onze HR-oplossing ook inzetten in combinatie met je bestaande Exact Globe en/of Synergy-oplossing.
Meer informatie over de HR-oplossing kun je krijgen via je accountmanager bij Exact, of via je Exact partner.
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ERVAAR ONZE BEST-IN-CLASS
KLANTONDERSTEUNING

EXACT VOOR HRM

Bij Exact draait het niet alleen om software. Wij vinden het belangrijk dat je toegang hebt tot onze ervaring en expertise. Daarom bieden we naast onze software ook
‘best-in-class’ klantondersteuning. Dat doen we met onze Service Essentials. Wij helpen je op deze manier het maximale te halen uit je software; van analyse en advies,
tot implementatie, training en support.
Onze Service Essentials zetten we niet alleen in bij nieuwe klanten. Ook wanneer je al jaren klant bij ons bent en je behoefte hebt aan optimalisatie van je systeem staan
we voor je klaar. Je kunt in elke fase van onze servicecyclus instappen. Lees meer over Exact Service Essentials op onze website.

6

OPTIMALISATIE

TRAINING

SUPPORT
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ADVIES
IMPLEMENTATIE
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SOFTWARE VAN EXACT
EXACT VOOR HRM

Exact inspireert het mkb om te groeien. Zij dragen de economie,
wij ondersteunen ze daarbij. Net als het mkb is Exact niet bang
voor het onbekende. We zijn ambitieus en lopen graag voorop.
We kennen de uitdagingen en maken software om die te
overwinnen. Onze innovatieve oplossingen zijn toegespitst op
de bedrijfsbehoeften van onze klanten. Exact biedt het mkb en
hun accountants overzicht over vandaag en inzicht in morgen.
Zo helpen we onze klanten van over de hele wereld om hun
ambities te realiseren.
Exact. Cloud business software.
www.exact.com/nl/software

ONTDEK DE ANDERE
OPLOSSINGEN VAN EXACT:
Exact Globe >

Exact Synergy >
Exact Insights >

NEEM CONTACT OP:
+31 15 711 51 50
info@exact.com

www.exact.com/nl/software
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