Getting Started Service

Goed van Start met
Exact Online HR
Nieuw bij Exact Online HR?

Hoe ziet een Getting Started traject eruit?

Ga goed van start met de Getting Started Service. Een
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Maak vooraf kennis met Exact Online

consultant neemt het huidige proces onder de loep en

HR door kosteloze online webinars en

begeleidt je bij het opzetten van een goede inrichting en

trainingen te volgen.

het overzetten van data uit Exact Online. Aan de hand van de

2

Bereid je goed voor op onderstaande

checklist zorgt de consultant dat alle relevante onderdelen

onderwerpen, zodat de consultant

voor een optimale inrichting worden behandeld. Zo ben je

optimaal kan starten.

verzekerd van een goede start

– Wie krijgt toegang tot Exact
Online HR?

De belangrijkste onderdelen:

– Welke teams zijn er?

+
+
+
+
+

Een optimaal ingerichte HR administratie

– Welke contracten in Word wil

Koppeling met Exact Online Salaris

je gebruiken?

Inrichten self service

– Bereid een checklist voor met

Inzicht in alle HR data van de medewerkers

zaken die je doet als een nieuwe

Mogelijkheden van workflows & contracten

medewerker start.
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Op deze Getting Started zijn de
Algemene voorwaarden van toepassing.

Intake & inzicht processen door de
consultant.

4 Inrichten van de HR administratie.
5

Uitleg van de processtappen.

6 Starten maar! Aan de slag met Exact
Online HR!
7

Antwoord op al je vragen in onze
Support Portal

Getting Started
voor HR
administratie

Waarbij krijg je ondersteuning?
Koppelingen met Exact Online
Inrichting van stamgegevens/modules*

Onze consultancy diensten
worden standaard op afstand
uitgevoerd.

Medewerkers**
Gebruikers**
Kalender

* Inrichting betreft 1 HR
administratie

Documenten
Declaraties

** Maximaal 5

Activa

*** Maximaal 2

Workflows***
Extra velden***
Teams
Weergaven
Contract templates***
Klantsamenwerking
Medewerkers beheren
HR processen stroomlijnen
Samenwerken met collega’s
Uitleg van processen en functionaliteiten
Koppelen extra regelingen en componenten
Berekenen en controle van loonperiode
Correcties met terugwerkende kracht doorvoeren
Verwerking van loon-/pensioenaangifte
Verlof en declaraties door medewerker *
HR processen stroomlijnen *
Lanceren van de self service portal
Getting Started voor HR
4 uur

Prijs

€ 472
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