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Talent vinden en binden
doe je vanaf 2015
alleen nog via social
business, apps en
HR-analytics
De hele wereld is online. Tablet en smartphones worden net zo vaak zakelijk gebruikt als
privé. Je kunt werken waar en wanneer je maar wilt. Informatie is overal, maar nog niet overal
beschikbaar. De toekomst van werkgevers biedt uitdagingen. Is jouw bedrijf er klaar voor?

Iedere dag worden belangrijke organisatiekeuzes
gemaakt. Investeren in groei of stabiliteit? Lokaal
werken of internationaal? Nieuwe services of expertise
ontwikkelen? Elke keuze heeft invloed op het strategische
personeelsbeleid. Van aantallen fte’s tot competenties of
voorwaarden. De beste keuzes vragen om snelheid en de
juiste informatie. Precies hierom heb je goede business
software nodig.

zien hoe het bedrijf er voor staat. Via handige,
voorgeprogrammeerde analyses krijg je snel inzicht. En je
kunt ermee samenwerken, binnen en buiten het bedrijf.
De ideale software groeit met je mee, qua functionaliteit
en complexiteit. Ook als je internationaal gaat werken.
Waar je ook werkt, jouw software is op elk moment online
beschikbaar op elk apparaat.
Exact heeft het. Nieuwe technologie die jou een voorsprong
geeft. Nu en in de toekomst. Ben jij klaar voor de
personeelsadministratie 3.0?

De software die jij zoekt is betaalbaar, eenvoudig
en betrouwbaar. Het laat in een paar kliks of swipes

Overzicht van het sociale medialandschap
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De wereld
van HR

Organisaties zijn dynamischer dan ooit. Iedere dag moet je voldoende gemotiveerde en
gekwalificeerde medewerkers aan boord hebben om resultaat te boeken. Vooruitkijken en
soepel bijsturen is een must.
Administratieve rompslomp
Je wilt de beste mensen aantrekken en eenmaal binnen
wil je ze stimuleren in hun ontwikkeling. Mensenwerk is
helemaal jouw ding. Maar als je goed naar je dagindeling
kijkt, kom je nauwelijks toe aan je eigen werk. Hoe kun je
het tij keren?

(On)betrouwbare cijfers
Om te sturen op personeelsaantallen, verzuim of budgetten,
moeten de cijfers op orde zijn. Is jouw bedrijf in staat om
risico’s juist in te schatten? Waar staat het juiste verlofsaldo
van medewerkers? Heb je de juiste informatie en data over
high potentials?

Onverklaarbare keuzes
Als strategisch partner kun je de business helpen bij
efficiencyvraagstukken of organisatieontwikkeling.

“

Toch word je vaak te laat betrokken en worden in jouw
ogen onverklaarbare keuzes gemaakt. Hoe zorg je voor
flexibiliteit en hoe kun je snel in actie komen?

Stroperige processen
Organisatieveranderingen kun je nog zo goed plannen,
maar het loopt nooit zoals verwacht. Is het bedrijf hierop
voorbereid? Ben je ondanks de stroperige processen
in staat om daadkrachtige keuzes te maken? En hoe
controleer je of afspraken en procedures goed worden
nagekomen?
De oplossing voor deze uitdagingen is al ontworpen.
Bedrijfssoftware van Exact helpt HRM’ers bij strategische
personeelsplanning, administratie en samenwerking met de
business. Kom maar op met die dynamiek.

Exact voor HRM zorgt voor gestroomlijnde
processen. Hierdoor draaien wij als een
geoliede machine.”
Dynamo Amsterdam
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Wat heb jij nodig om
succesvol te zijn?
Je wilt talenten binnenhalen en binden aan het bedrijf. Daarom maak je werk van het
werkgeversimago. De uitstraling die je hebt op de arbeidsmarkt is net zo belangrijk als
de ervaring van eigen medewerkers. Je adviseert en ontzorgt.
Duidelijke afspraken
Jouw werk draait om communicatie en samenwerking. Je hebt duidelijke HR-processen nodig in de
organisatie. Gewoon één manier van werken. Zo kan iedereen gericht aan de slag en kun je samen
doelen realiseren.

Grip op de cijfers
Elk jaar start met een scherp businessplan. Dat geeft vooraf helderheid over de gestelde doelen. Je
wilt controle houden. Daarom gebruik je data en HR analytics als stuurinformatie gedurende het jaar.

Samenwerking met alle afdelingen
Juist nu de organisatie zo beweegt, is de samenwerking met alle afdelingen cruciaal. Jullie hebben
elkaar nodig. Alleen dan kun je strategische doelen behalen. Het draait om informatie, vernieuwende
inzichten en een daadkrachtige aanpak. Dat doe je samen.

Self service
Een vakantie plannen of het personeelsdossier inzien? Geef medewerkers en managers hun eigen
verantwoordelijkheden. Dat scheelt jou veel administratief werk en geeft hen op elk moment inzicht.

Tijd voor strategisch HRM
Kies je voor efficiëntere processen, dan houd je tijd over voor strategisch HRM en goede gesprekken
met andere stakeholders. Zo vervul je jouw rol nog beter. Ga in gesprek over het werven van de
beste medewerkers, coachend managen, een stimulerende beloningsstructuur of het verhogen van
de professionaliteit in het bedrijf. Strategisch HRM helpt de organisatie om goed te presteren en
concurrerend te blijven.

Sprankeling in de organisatie
Gemotiveerde medewerkers brengen enthousiasme in de organisatie. Ze maken intern en extern
een onuitwisbare indruk en dat is onbetaalbaar. Investeer daarom in opleidingen en duurzame
ontwikkeling van mensen. Als HRM-expert bied je iedereen de ondersteuning om hun eigen
carrièrekeuzes te maken.

OOK HANDIG: DE SALARISVERWERKING MET EXACT
Je wilt dat medewerkers iedere maand op tijd betaald krijgen, want afspraak is afspraak. Daarom heb je een handig
systeem nodig dat je helpt bij alle regelingen, mutaties, berekeningen, loonstroken en betalingen. Een soepel
salarisproces is de basis van goed werkgeverschap. Zo simpel is het.

5

Exact is klaar voor
jouw volgende stap
Business software van Exact helpt je direct op weg. Het is op maat gemaakt voor HRmanagers zoals jij en biedt oplossingen voor jouw uitdagingen.

Business software van personeelsgegevens
Met Exact voor HRM heb je het juiste instrument in handen om personeelsgegevens beter
te organiseren. Het digitale personeelsdossier is beveiligd toegankelijk voor HR én de medewerker
zelf. Handig is dat alle medewerkergegevens op één gegevenskaart staan. Zo klik je snel naar
informatie over planning, vrije dagen, arbeidscontracten en salaris.

Eén waarheid
Overzichtelijke rapportages, werkstromen, documenten en personeelsgegevens. In Exact HRM zit
alles in één systeem. Zo ontstaat er voor lijnmanagers, medewerkers en HR één waarheid. Je kunt
ook makkelijk acties uitzetten en de status bijhouden.

Mobiele Self Service App voor medewerkers
Of je nu een vakantie wilt aanvragen, de meest recente salarisstrook wilt bekijken of de laatste
beoordeling uit een personeelsdossier wilt lezen: de Exact HR Self Service App heeft het allemaal.
Via de app kun je ook een ziekmelding registreren.

Complete digitale processen en dossiers
Exact voor HRM stroomlijnt de complete HR-cyclus: van instroom en doorstroom tot uitstroom. Bij
het digitale proces betrek je de business direct. Je werkt samen in het systeem. Zo kunnen jullie
direct in actie komen. Met een slim proces bespaar je tijd en kosten.

Overzichtelijke stuurinformatie
Wat is de man-vrouwverhouding in het bedrijf? Welke trend is zichtbaar in het ziekteverzuim of de
salarisontwikkeling? Komen uitgaven overeen met budgetten? Exact helpt je om de juiste gegevens
te verzamelen. Zo weet je altijd wat er speelt en beschik je over de meest actuele informatie.

INTEGREER HRM MET SALARIS
Koppel jouw Exact HRM aan de module E-Salaris en je zult versteld staan van het gemak. Salarisadministratie hoeft
niet ingewikkeld te zijn. Je verwerkt eenvoudig zelf periodieke mutaties, verstuurt de loonaangifte of maakt een
betaalbestand aan. Eenmalig klik je de juiste CAO-regeling en pensioencomponenten aan en de updates volgen
automatisch. Ook maak je in een handomdraai rapportages, zoals de loonstaat, journaalposten of een overzicht van
de werkkostenregeling. Vanaf nu maak je snel onderbouwde beslissingen over de personeelskosten.

Alles in één dossier
In Exact E-Salaris bewaar je alle gegevens van een medewerker, inclusief het salaris, in één dossier. Wel zo handig,
want je hebt alle informatie bij elkaar. Zelfs actuele gegevens over verlof en verzuim koppel je eenvoudig aan de
salarisadministratie. Met één druk op de knop pas je ook de salarisgegevens voor meerdere medewerkers aan.
Loonstroken verstuur je uiteraard elektronisch. Een fluitje van een cent!
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Apps en
add-ons

Exact software kun je gemakkelijk zelf uitbreiden, verrijken en op maat samenstellen. In
onze app store kun je een keuze maken uit een breed aanbod apps en add-ons die zijn
ontwikkeld door Exact en onze partners. Van onze eigen mobiele apps tot een volledig
geïntegreerde Business Analytics tool. Hieronder staat een selectie van alle relevante apps
en add-ons.
Real-HRM template
Je medewerkers maken het verschil, daarom wil jij ze
centraal stellen. En dat kan, met Real-HRM. Activium, Gold
Partner van Exact, ontwikkelde het Real-HRM template op
basis van best practices van HR-afdelingen. Dit template
biedt je een compleet HRM-systeem, gebaseerd op Exact
Synergy.
Real-HRM is ingericht met de meest voorkomende
HR-processen, vanaf de eerste sollicitatie tot de
uitdiensttreding van je medewerker. Het biedt je een
flexibel digitaal medewerkersdossier, koppelingen met
de arbodienst, en je krijgt signaleringen voor vervaldata,
jubilea en verjaardagen. Alles eenvoudig beschikbaar via
een modern en flexibel portaal voor zowel je medewerkers
als lijnmanagers.

Real-HRM op jullie bedrijfssysteem of in de cloud? Het
kan allebei. En door de korte implementatietijd ben je
razendsnel aan de slag!

Exact Insights powered by QlikView
Zet grote hoeveelheden data moeiteloos om in
organisatiebrede KPI’s en trends. Exact Insights vervangt
traditionele rapportages door handige dashboards en
analyses op maat. De app is voor alle stakeholders altijd en
overal realtime beschikbaar.

Meer opties bekijken?
www.exact.nl/appcenter

Kortom, met Real-HRM krijg jij zicht op alles wat jouw
personeel aangaat en kunnen je lijnmanagers direct
inspelen op zaken als uitval of verlof in het team. Altijd
en overal. Want Real-HRM is ook beschikbaar via de Self
Service App voor Android, Iphone en Windows Phone.

“

Eindelijk kom ik toe aan strategisch en tactisch HRM en
het coachen van medewerkers.”
KMM Groep
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Meer dan alleen
functionaliteit

Wij zijn jouw business partner voor morgen. En we staan vandaag al voor je klaar met
software waar je blij van wordt.

Private cloud, on premise, huur of koop; kies de softwareoplossing die bij je past
Business software van Exact is daadkrachtig. Stel een pakket samen dat past bij de ontwikkeling van jouw
bedrijf. En groeit je bedrijf, dan groeit Exact gewoon met je mee. Je kunt onze oplossingen kopen of huren, op
je eigen server zetten (on premise) of je volledig laten ontzorgen door de software via de private cloud af te
nemen. Alles is mogelijk. En zonder hoge investeringen kun je werken met de beste software.

De beste service
Een keuze maken voor nieuwe bedrijfssoftware doe je niet dagelijks. Daarom krijg je de beste begeleiding van
gecertificeerde partners van Exact. De implementatie doen we projectmatig. Kies zelf de aanpak die bij je past.

Werk mobiel
Zaken doe je overal. Op kantoor, aan de telefoon, langs de snelweg of thuis. Waar je ook bent, log via internet
eenvoudig in op Exact. Of werk via onze mobiele apps. Zo ben je altijd en overal up-to-date.

Aan de slag met een glimlach
De juiste informatie bij elkaar op één scherm. Hoe fijn is dat? Met Exact geef je structuur aan het werk, maak je
rapportages in een handomdraai en werk je slim samen.

Verleg je grenzen
Vestigingen in Nederland? En in Duitsland? Of in China? Met Exact verbind je vestigingen wereldwijd met één
systeem. Verleg je grenzen. De wereld ligt aan je voeten.

Internationale service
Zit jouw bedrijf over de hele wereld? Wij ook. Dat is makkelijk, want zo kunnen we je overal helpen. Waar ook
ter wereld, je hebt altijd één aanspreekpunt voor al je vragen. Daarbij is onze software in meer dan 40 talen
beschikbaar en ondersteunt deze een grote variëteit aan wet- en regelgevingen, bankvoorwaarden en valuta.

“

Exact biedt kwaliteit en veel mogelijkheden voor
een goede prijs.”
Océ

Wil jij meer weten?
Voel je vrij om alles te vragen over hoe onze
software bij jou past. Wij kijken ernaar uit om
kennis te maken en met je mee te denken.
Bel simpelweg +31 15 711 50 00 of stuur ons
een e-mail via info@exact.nl.

Daadkrachtige business software, dat is wat Exact maakt. Voor
meer dan 200.000 organisaties wereldwijd. Voor ondernemende
doeners die hun dromen nog dezelfde dag in daden willen vertalen.
Exact heeft diezelfde mentaliteit. Dertig jaar geleden startten
we als zes studenten een bedrijf, nu zijn we een internationale
onderneming met 1.550 collega’s in 15 landen. Daarom zijn we
gek op snelgroeiende bedrijven. En weten we als geen ander hoe
innovatie voelt.
Onze business software zorgt ervoor dat je je voluit kunt richten
op het volgende doel, de volgende uitdaging. Zodat je niet hoeft
te wachten op wat de toekomst je brengt, maar je deze zelf
kunt bepalen.
Analyseer, test en verbeter je product, je organisatie en je business
model. Continu. Met de daadkrachtige business software van Exact.
Exact. Focus on what’s next.
www.exactsoftware.nl
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