
HR ALS EEN SERVICE
Wat als je het beste  van twee werelden combineert?



HR expertise combineren met 
HR cloud software

1. Uw persoonlijke HR coach

2. Eenvoudig toegang tot HR            
    specialisten in alle HR                
    disciplines 

3. Uw HR coach voorziet u van                           
    alle relevante HR informatie 

HR Support

1. Tijd- en kostenbesparend

2. Online verlofregistratie

3. Realtime rapportages

4. Realtime verzuimoverzicht

5. ESS Employee Self Service

HR Software

Voordelen voor de ondernemer

Door de efficiënte inzet van onze HR experts in combinatie met onze geavanceerde 
cloud software hebben we nog nooit zo efficiënt onze expertises kunnen inzetten voor u.

Onze HR experts hebben de software geheel voor u en uw medewerkers ingericht 
zodat u direct met de primaire HR processen aan de slag kan.
Het grote voordeel zit erin dat u functionaliteiten tot uw beschikking heeft die aan 
alle gebruikers van onze oplossing worden aangeboden, waardoor u deelt in de 
ontwikkelingskosten onze oplossing. 



Voor de gebruikers: 
1. Toegang tot en gebruik van een eigen digitaal personeelsdossier

2. Toegang tot actuele HR-expertise: stappenplannen, voorbeelddocumenten,   
    checklists, handige rekentools en online HR-ondersteuning.

3. Toegang tot een netwerk van HR professionals op bovenstaande disciplines.

4. U geeft zelf aan welke  relevante  informatie  u wilt ontvangen of waar hij   
    ondersteuning  kan  gebruiken voor de groei van zijn organisatie.

5. Uw HR partner biedt proactief maandelijks rapportages aan die ervoor   
    zorgen dat u meer  inzicht krijgt over de kengetallen van uw organisatie    
    [verzuim, verlof, kosten per beschikbaar uur, kosten per afdeling, inzicht in    
    status contractverhoudingen, etc]

6. Uw HR partner wordt volledig door HAES ondersteund waardoor u optimaal    
    met uw digitale personeelsdossier kan werken.

Het HAES concept



Wat hebben wij u te bieden?

Ga naar www.hralseenservice.nl voor 
meer informatie:

HAES is onderdeel van Optiteam B.V. 
Bedrijfsweg 14

6541 DC Nijmegen

www.hralseenservice.nl
024-7600770
info@hralseenservice.nl

Online Demo
HR Quick,- of Fullscan
Workshop
Webinars HR software
HR kennissessies
Prijzen
Actuele blogs
Voor vragen zijn wij voor u beschikbaar

Certified partner:
 Tomas de Rooij

info@hrbusinessdriven.nl
06-41976297
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