Mercash HRM

Vaar een vaste koers
met Mercash HRM

Microsoft Dynamics NAV vormt een solide basis voor

• De gebruikersinterface is identiek aan die van uw centrale systeem;  

het stroomlijnen van uw bedrijfsactiviteiten. Hier

• Gegevens die u invoert in Dynamics NAV, werken direct door

bovenop bieden wij Mercash HRM: een geïntegreerde

in Mercash HRM en vice versa;

softwaremodule voor het beheersen van al uw

• Dankzij de componentenstructuur van onze producten

personeelszaken. Als gebruiker van Dynamics NAV

kunnen praktisch alle denkbare regelingen worden ingericht;

werkt u met een vaste softwarepartner. Wij werken

• Wijzigingen in wet- en regelgeving voeren wij automatisch

als Independent Software Vendor (ISV) met uw

door middels periodieke updates;

Microsoft partner samen, zodat onze software vloeiend

• Mercash HRM biedt standaardlijsten, rapporten en export

samenwerkt met eventuele maatwerkoplossingen.

van gegevens naar Excel.

Instroomprocessen

Sollicitaties

Salarisbepaling

Sollicitatiegesprekken

Contract

Sollicitant
Vastleggen CV, arbeidsverleden,
opleidingen/diploma’s,
persoonskenmerken, etc.

Indiensttreding

Werknemerdossier
Adressen
Huisarts
Verzekeringen
Beoordelingen
Opleidingsplan
Bedrijfsverstrekkingen
Secundaire voorwaarden

Afwijzing

Portefeuille kandidaten

Bezetting
formatieplaatsen

Vacature

Koppeling naar
Mercash Salaris

De volgende processen worden ondersteund
• Formatieplaatsen

• Indiensttreding, volgen contracten en uitdiensttreding

Bepaling van de bezetting (wie zit op welke stoel),

Hierbij wordt gebruik gemaakt van een automatische

het begrootte aantal uren en FTE’s afzetten tegen

signaleringsfunctie voor bijvoorbeeld aflopende

het werkelijk aantal uren en FTE’s.

contractdata en proeftijd.

• Werving en selectie

• Interactielogposten

Vastlegging van de volgende gegevens: wervings-

Voor diverse procesondersteuningen wordt gebruik

campagnes met koppeling naar projecten voor kosten,

gemaakt van interactielogposten. Dit zijn geïmporteerde

vacatures, sollicitanten, sollicitaties, correspondentie met

Wordsjablonen, uitgebreid met Dynamics NAV-velden.

sollicitanten, arbeidsverleden, extern dienstverband, etc.

Hiermee kan een gebruiker snel standaardbrieven maken

Met behulp van de opvolgende to-do functionaliteit wordt

en verzenden of intern verspreiden, gebaseerd op onder

het proces optimaal ondersteund.

andere werknemervelden.

Mercash HRM

Doorstroomprocessen

Signaleringen, handmatige en automatische
to-do’s, interactielogposten

Beoordelingen
• Vastlegging van functies met functie-eisen,

• De to-do functionaliteit van Dynamics NAV is
geïntegreerd met Outlook. Met een to-do kan een taak

competenties waarop beoordeeld kan worden,
functietaken en koppeling met functiebeschrijvingen;

of agenda item worden aangemaakt binnen Outlook.

• Plannen van beoordelingsgesprekken;

Aanpassing of afhandeling van een to-do wordt tussen

• Vastlegging van beoordelingen;

beide applicaties gesynchroniseerd;

• Vastlegging en raadplegen beoordelingen gebaseerd

• Met behulp van to-do’s kunnen taken worden

op de competenties vastgelegd bij de functie.

aangemaakt. Een overzichtscherm geeft inzage in
het aantal verwerkte en openstaande taken van de

Werknemerdossier

personeelsfunctionarissen;
• Op basis van een stroomschema kunnen opvolgende

• Interne en externe dienstverbanden;

to-do’s worden benoemd. Hierbij wordt de opvolgende

• Planning toekomstige dienstverbanden;

to-do aangemaakt, afhankelijk van de beantwoording

• Meerdere adressen en historie;

van de af te sluiten to-do;

• Familiegegevens zoals partner, kinderen en ouders;

• Ook hier wordt gebruik gemaakt van interactielogposten
(zie Instroomprocessen).

• Jubilea;

HRM-software
HRM-software

• Specifieke informatie zoals huisarts en
ziektekostenverzekering;

Opleidingen

• Vertrouwelijke informatie;
• Elektronisch werknemerdossier voor vastlegging

• Uitgebreide vastlegging van opleidingen inclusief
niveau, modules en behaalde certificaten;

van bijvoorbeeld contract en rijbewijs;
• Bedrijfsverstrekkingen.

• Studieplanning;
• Koppeling naar projecten;
• Koppeling naar leveranciers (opleidingsinstituten).

Uitstroomprocessen

Contractbeëindiging
• Reden vertrek;
• Verrekening kosten opleidingen;
• Registratie inlevering bedrijfsverstrekkingen;
• Er wordt gebruik gemaakt van een automatische
signaleringsfunctie voor bijvoorbeeld aflopende
contractdata en proeftijd.
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