
Medewerkers zijn het kapitaal van je organisatie. Exact Software ondersteunt zowel 
de salarisadministrateur als de HR manager die samen de medewerker centraal wil-
len zetten. In dit kennisdocument laten wij je zien hoe jouw organisatie Exact HRM 
kan combineren met Exact Salaris Plus om medewerkers optimaal te ondersteunen. 

Maak succesvolle medewerkers met het plan 
voor HRM & Salaris



Medewerkers zijn het 
kapitaal van de organisatie
HRM & Salaris zijn twee verschillende 
werelden die toch met elkaar zijn verbon-
den. Exact Software ondersteunt zowel de 
salarisadministrateur als de HRM manager 
die samen de medewerker centraal willen 
zetten. Tijdig verlonen en door middel van 
HRM de medewerker laten excelleren in 
zijn of haar vak; nu voor iedere organisatie 
toegankelijk. In dit kennisdocument nemen 
wij je mee in de tijdlijn van instroom tot een 
mogelijk exit en welke impact dit heeft op 
de administratieve en HR processen in Exact 
Software. 
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De voordelen

• Volledig inzicht in de personeels-
dossiers van je medewerkers

• Profiteer van mobiel werken met de 
Selfservice app (voor IOS, Adroid en  
Windows 10)

• Geef managers inzicht in belangrij-
ke actiepunten van de afdeling door 
geïntegreerde werkstroomfunctio-
naliteiten

• Breid de registratie van basisgege-
vens uit door zelf digitale formulie-
ren samen te stellen en deze op te 
nemen in het personeelsdossier

Instroom
Met de HR oplossing van Exact wordt de 
registratie voor het vinden en in dienst 
nemen van je nieuwe medewerkers een stuk 
eenvoudiger. Vacature informatie wordt via 
formulieren ingevoerd en is beschikbaar voor 
publicatie op je eigen website of externe 
vacaturesites. Alle processen die van belang 
zijn voor het in dienst nemen van een me-
dewerker zijn standaard aanwezig. Op deze 
manier worden de juiste personen geïnfor-
meerd, zodat ze hun toestemming kunnen 
geven. Met Exact is het daardoor altijd hel-
der wat er nog in de ‘vacaturepipeline’ zit.

Werving & Selectie
Exact vermindert het administratieve werk 
rond het aannemen van een nieuwe mede-
werker. Je bepaalt eenvoudig de functiever-
eisten, publiceert een vacature, beheert cv’s, 
regelt sollicitatiegesprekken, volgt contract-
besprekingen en archiveert scans van ge-
tuigschriften en sollicitatiebrieven. Natuurlijk 
met inachtneming van de Algemene verorde-
ning gegevensbescherming (AVG).

Vacature registratie
Binnen elke organisatie is het belangrijk de
vacatures goed te registreren en onderno-
men acties hierop vast te leggen. Koppel aan 
elke vacature een uniek functieprofiel, waarin 
de specifieke competenties benoemd wor-
den. Deze informatie kan één-op-één gekop-
peld zijn aan de functie waarvoor de vacatu-
re openstaat. Deze competenties worden bij 
de matching gebruikt om de beste kandidaat 
bovenaan te plaatsen. De registratie van 
vacatures in Exact zorgt dat

afdelingsoverzichten de informatie tonen 
van nog niet ingevulde formatieplaatsen. 
Voorzie een vacature van proces informatie 
zoals ‘status aanvraag’ en ‘periode plaatsing 
vacature’. Voor elke vacature stel je een tekst 
op voor publicatie op je eigen website of om 
aan te leveren aan een externe broker.

Response registratie
In de HR oplossing van Exact registreer je 
elke reactie op een vacature. De sollicitant 
wordt gekoppeld aan één of meer vacatures, 
eventueel met bronvermelding. De automa-
tische matching functie toont kandidaten 
op volgorde van geschiktheid en helpt bij 
vervolgstappen zoals het verzenden van 
een uitnodiging, een afspraak inplannen bij 
recruitment, of het afwijzen van een kan-
didaat. Geregistreerde gegevens worden 
volgens de geldende procedure en beleidsaf-
spraken verwijderd uit de oplossing.



noodzakelijk voor nauwkeurig inzicht in 
verzuim binnen je organisatie. De standaard-
templates maken het je gemakkelijk om zelf 
de vereiste documenten op te stellen en te 
versturen. Door deze informatie vervolgens 
beschikbaar te stellen aan de arbodienst, 
handel je adequaat in het kader van de Wet 
Verbetering Poortwachter. Uiteraard is alle 
verzuiminformatie ook zichtbaar in de plan-
ning van medewerkers.

Doorstroom
Tijdens de loopbaan van een medewerker
treden heel wat wijzigingen op. Het is voor
afdelingsmanagers eenvoudig om via het 
portaal wijzigingen in te voeren, waarna 
de HR-afdeling een melding krijgt van de 
wijziging. De ingevoerde gegevens maken 
deel uit van het personeelsdossier, zodat dit 
later altijd weer te raadplegen is.

Beoordelen
Met Exact creëer je gemakkelijk een stan-
daard voor je HR-cyclus, met daarin be-

oordelingen en functioneringsgesprekken. 
Maak profielen voor verschillende functies, 
rekening houdend met de ‘zachte’ vereisten 
zoals vaardigheden en kennis en de ‘harde’ 
vereisten.

Opleiden en ontwikkelen
Het is belangrijk voor een organisatie dat 
medewerkers zich blijven ontwikkelen. Het 
kan echter lastig zijn om ieders ontwikke-
ling goed bij te houden. Exact maakt dit 
gemakkelijk door alles in één systeem vast 
te leggen, zodat je eenvoudig ziet wie wat 
heeft gedaan. Gebruik competentieprofie-
len en identificeer ontwikkelingsbehoeften. 
Zorg dat medewerkers zich digitaal kunnen 
inschrijven voor opleidingen en laat deze 
online goedkeuren door hun managers. Bied 
cursusbeschrijvingen aan, beheer trainings-
inhoud en registreer én traceer diploma’s en 
certificaten in het digitale dossier van iedere 
medewerker.

Portalen & Dossier
Een van de krachtigste functies binnen de 
HR oplossing van Exact is de medewerkers-
kaart. Hier is alle medewerker informatie 
verzameld, zoals gegevens uit het perso-
neelsdossier, maar ook uit het geïntegreerde 
financiële systeem en de gekoppelde sala-
risadministratie. Dit maakt alle archiefkas-
ten, Excel-sheets en lokale folders overbo-
dig.

Personeelsdossier
Exact maakt voor elke medewerker auto-
matisch een personeelsdossier aan, waarin 
belangrijke documenten beschikbaar zijn. Als 
HR-manager heb je alle informatie zo direct 
binnen handbereik. Medewerkers hebben 
met de self service app inzicht in hun eigen 
informatie. Hiermee voldoe je aan de wet-
geving op het gebied van de verwerking van 
persoonsgegevens (AVG).

Verlofregistratie
Met de Exact Self Service app vragen mede-
werkers heel eenvoudig zelf verlof aan. De 
manager krijgt via de app een melding van 
de aanvraag en kan deze direct beantwoor-
den. De aanvragen en toekenningen worden 
vervolgens verwerkt in de planning. Zo heeft 
je medewerker voortaan direct inzicht in 
welke aanvragen goedgekeurd zijn, wat zijn 
of haar planning is en hoeveel verlof er nog 
beschikbaar is. Het verlofsysteem is flexibel 
opgesteld, zodat er ruimte is voor bedrijfs-
specifieke regelingen.

Verzuim
Een goede sluitende verzuimadministratie is



Salaris Plus
Het voeren van een salarisadministratie is 
een nauwkeurige bezigheid, waar een hoop 
tijd in gaat zitten en waar fouten op de loer 
liggen. Daarom hebben wij onze payroll 
oplossing volledig geïntegreerd met onze HR 
software. Automatiseer al je processen met 
betrekking tot salarisadministratie en HRM 
in één systeem. Met het automatiseren van 
je loonadministratie verminder je foutkansen 
en bespaar je tijd en geld.

Salarisverwerking
Salarisverwerking moet goed en op tijd 
gebeuren. Met Exact Salaris Plus worden 
berekeningen volgens de afspraken (CAO en 
bedrijfseigen regelingen) uitgevoerd. De
journaalposten zijn in de financiële adminis-
tratie beschikbaar en de betaalbestanden 
aangemaakt. Foutloos en snel. Na de salaris-
verwerking zijn de salarisstroken voor
alle medewerkers beschikbaar en inzichtelijk 
in de self service app. Dit geldt ook voor de 
jaaropgaves en eventuele aanvullende loon-
stroken, zoals vakantiegeld.

Automatische berekeningen
De berekening van de afstand van woon-
werk verkeer automatisch uitgevoerd door 
een koppeling met Google Maps op basis 
van de gegevens die HR geregistreerd heeft.

Terugwerkende kracht
De verloningsengine is zo krachtig dat deze 
ook de meest ingewikkelde berekeningen 
automatisch voor je kan doen. Van terugwer-
kende kracht berekeningen tot het
automatisch berekenen van gebroken

perioden. Hiermee zie je niets over het hoofd 
en is de kans op fouten minimaal.

Optimale performance
Wanneer je loonstroken aan het verwerken 
bent wil je snel de resultaten hebben. Exact 
Salaris Plus is ontworpen voor kwaliteit en 
snelheid, de berekening van loonstroken is 
slechts een kwestie van seconden.

Procesmanagement
Tijdens de berekening van de loonstroken 
worden meerderen controles uitgevoerd, 
zoals de controles op de registratie van de 
gegevens. En door de integratie met
werkstromen is geborgd, dat elke wijziging 
vooraf goedgekeurd is.

Self Service App

• Het eenvoudig beheren van een 
actielijst

• Vakantiedagen aanvragen en goed-
keuren

• Verzuimmeldingen aanmaken en 
ontvangen

• Toegang tot salarisstroken en jaar-
opgaven

• Inzicht in documenten in perso-
neelsdossier



Neem contact op

015-279 89 99

info@computerplan.nl

www.computerplan.nl

Volg onze social media

Ontdek de oplossing

Exact voor HRM & Salaris >>

Wij zijn ComputerPlan. Een organisatie 
die al meer dan 35 jaar energie krijgt 
van het structureel verder helpen van 
mkb-organisaties. Wil je als onderneming 
doorgroeien met krachtige ICT of Exact 
Software? Dan ben je bij ons aan het 
juiste adres. Wij geven advies over ICT 
en Exact Software, implementeren de 
hard- en software naar wens en maken 
het compleet met onze in-house support. 
Wij hebben een prachtige historie met 
succesvolle, loyale klanten en daar zijn 
we trots op. 

Trots ERP en ICT kennispartner
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