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Automatiseer de vakantiedagen, het beleid voor betaald ziekteverzuim en
de processen om de compliance en de resultaten ten gronde te beheren
Pogingen om de afwezigheid van werknemers te meten, traceren en
rapporteren, gebruikmakend van tijdrovende, aan fouten onderhevige
handmatige processen of in afzonderlijke systemen, werken gewoonweg niet
meer. Zoiets slorpt productiviteit op, laat de kosten stijgen en berokkent
uiteindelijk schade aan uw basisstrategie. Nu is er een eenvoudiger en
betere manier om de verlofdagen van werknemers te beheren. De oplossing
Workforce Absence Manager™ van Kronos® legt automatisch — en op
consistente en accurate wijze — uw beleidslijnen voor verlofdagen op,
teneinde potentieel misbruik door werknemers nagenoeg weg te werken
en ervoor te zorgen dat het beleid over de gehele organisatie heen eerlijk
wordt toegepast. Als onderdeel van het Workforce Central®-pakket hebben
managers één plaats om zich te wenden voor het beheer van vakantiedagen
(betaald verlof), die geheel en al geïntegreerd is in uw oplossing voor
tijdregistratie en zodoende de productiviteit van uw loonlijstteam verbetert.
De oplossing biedt de complete automatisering en kwalitatief hoogstaande
informatie die uw organisatie nodig heeft om de arbeidskosten onder
controle te houden, het risico voor de compliance zo klein mogelijk te
houden en de productiviteit van het personeel te verbeteren. Ze verlicht
tevens de administratieve last die gepaard gaat met het voldoen aan de
regelingen van de staat of gemeente inzake ziekteverlof. Door betaald verlof
doeltreffend te beheren zijn werknemers in staat om de verdiende tijd vrijaf
te nemen en doorgrondt het management de aansprakelijkheid van de
organisatie op het vlak van vakantiedagen.

Belangrijkste
voordelen
>>BEHEERSING VAN ARBEIDSKOSTEN
De mogelijkheid om het saldo van
betaalde verlofdagen in ‘real time’
te rapporteren, verkleint de kans op
vergissingen en misbruik
>>MINIMALE COMPLIANCERISICO’S
Het centraliseren van het beleid inzake
verlofdagen maakt een consistent,
accuraat afdwingen mogelijk
>>HOGERE PRODUCTIVITEIT VAN
PERSONEEL Geautomatiseerde
instrumenten helpen de tijdrovende
administratieve taken te versnellen of
wegwerken die gepaard gaan met het
beheer van vakantiedagen

Workforce Absence Manager biedt één enkel overzicht in ‘real time’ van alle verlofsaldi. Deze aanschouwelijkheid tot op de minuut begeleidt werknemers
bij het stellen van hun aanvragen voor vrijaf op basis van het al dan niet in aanmerking komen, terwijl de supervisie in één oogopslag de ondersteuning
krijgt die zij nodig heeft om de kosten onder controle te houden en de productiviteit te maximaliseren.

Workforce Absence Manager: VRIJAF EN BETAALD VERLOF

Voorkom de kosten en risico’s van vakantiedagen
voor werknemers
Workforce Absence Manager automatiseert en standaardiseert
de toepassing van complexe beleidslijnen met betrekking
tot welhaast alle vormen van vrijaf door werknemers —
met inbegrip van ziekteverzuim, vakantie, persoonlijke
onderbreking, ‘zwevende vakantiedagen’ en nog veel meer.
Zodoende kunt u uw regels consistent en eerlijk afdwingen.
Dit verandert het gespreksonderwerp van diverse beleidslijnen
naar eentje met betrekking tot de taken die in het verschiet
liggen. De oplossing kan tevens de accuratesse en efficiëntie
van uw vakantieprocessen verbeteren en de productiviteit van
uw werknemers, loonlijstteams en managers een duw in de
rug geven. Het management krijgt een overzicht aangaande de
aansprakelijkheid voor verlof, opdat u uw financiën doeltreffend
kunt beheren.

Roep het misbruik van verlofregelingen door werknemers
een halt toe
De oplossing Workforce Absence Manager stelt u in staat om
het overzicht van de rechten van werknemers te behouden door
verlofsaldi in ‘real time’ te rapporteren, waardoor de kans op
negatieve saldi gereduceerd wordt en transacties voor vakantie
voorkomen worden die een inbreuk op de regels van de organisatie of
regelgevende organen vormen. Ze biedt tevens geautomatiseerde
capaciteiten waarmee u het aantal geaccumuleerde uren die een
werknemer van het ene naar het andere jaar kan overnemen, op
basis van uw eigen regels kunt beperken. Al deze functies helpen
u om er zeker van te zijn dat de werknemers slechts de vakantie
opnemen waarop ze recht hebben. Zodoende kunt u de totale
kost van deze rechten voor de organisatie onder controle houden.
En uw basisstrategie maximaliseren.

Haal het giswerk uit het beheren van compliancerisico’s
Aangezien uw beleidslijnen voor vakantiedagen in één enkel,
gecentraliseerd systeem gedestilleerd en geconfigureerd
worden, hoeft u zich geen zorgen meer te maken over
individuele managers of beheerders die deze beleidslijnen
zelfstandig interpreteren — en ze inconsistent of onjuist
toepassen. In plaats daarvan helpt Workforce Absence

Manager om complianceprocessen in de hand te werken door
middel van de mogelijkheid om organisatorische, regionale en
overheidsbeleidslijnen voor ziekteverzuim en vakantiedagen
systematisch toe te passen. Wat meer is: aangezien de
Workforce Absence Manager de verlofsaldi in ‘real time’
weergeeft, krijgt u een kristalhelder overzicht van uw
daadwerkelijke aansprakelijkheid — hetgeen u zal helpen om
uw inspanningen voor compliance te verbeteren. Dit voordeel
van verwerking in ‘real time’ staat in schril contrast met de
vaak verouderde verlofsaldi die gepaard gaan met de antieke
benadering van verwerking per batch, waarvoor ERP-systemen
een typerende voorkeur hebben.

Til geautomatiseerde instrumenten naar een hoger
niveau om de productiviteit aan te drijven
Geef uw managers en werknemers geautomatiseerde
instrumenten die hun productiviteit kunnen verbeteren die
frequent voorkomende, repetitieve en administratieve taken te
versnellen of weg te werken. Zo maakt Workflow Absence Manager
bijvoorbeeld gebruik van een geautomatiseerde workflow in
combinatie met alarmeringen om managers op de hoogte te
stellen wanneer werknemers vakantie aanvragen. De weergave
van verlofsaldi in ‘real time’ geeft uw supervisiemensen ‘aan de
vingertoppen’ ondersteuning bij het nemen van beslissingen.
Zodoende kunt u papierwerk en tijdverkwisting tenietdoen.
Wat meer is: door van comfortabele functies voor zelfbediening
te profiteren, kunnen uw werknemers hun verlofsaldi online
via hun mobiele telefoon of tabletapparaat bekijken, dan wel
via een terminal die aan een kiosk of wand is aangebracht,
en zelfstandig verlof aanvragen, hetgeen de supervisie en de
personeelsleden van HR en loonlijsten bevrijdt van de last
om op deze frequente vragen te moeten antwoorden. Tot slot
worden, zodra een verlofaanvraag is goedgekeurd, de gegevens
automatisch geregistreerd en toegepast om de onlineplanning
van de werknemer te updaten — waardoor de overzichtelijkheid
van de behoeften aan dekking in de teams verbeterd wordt.
Zodoende kunt u onmiddellijke stappen ondernemen om
lacunes in de bezetting op te vullen en de globale productiviteit
van uw personeel aan de frontlijn te verbeteren.

Laat Kronos Workforce Absence Manager voor u werken:
Ga vandaag naar Kronosglobal.be/afwezigheidsbeheer om te ontdekken hoe.
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