
De economie, marktomstandigheden en veranderende wet- en 

regelgeving vragen voortdurende aanpassingen en vernieuwingen 

van een organisatie. Met flexibele organisatievormen vergroot u 

de wendbaarheid van uw organisatie. Groei en krimp van het 

personeelsbestand moeten daarbij efficiënt en effectief door uw 

online HRM-systeem worden ondersteund. Met de e-HRM 

software van Mercash bent u daarvan verzekerd.

Flexibel en veelzijdig | Geïntegreerd | 
Makkelijk aanpasbaar

Flexibel en veelzijdig. Arbeid flexibiliseert in hoog tempo. Naast 

werknemers met een vast of tijdelijk dienstverband, werkt een 

organisatie met inhuur- en uitzendkrachten en medewerkers 

die niet in loondienst zijn, zoals zelfstandigen zonder personeel 

(zzp’ers), stagiairs, vrijwilligers en, in de zorgsector met 

mantelzorgers. Met Mercash e-HRM kunt u een totaal HR-beleid 

voeren voor al uw medewerkers. 

Geïntegreerd. Mercash e-HRM vormt het kloppend hart van 

personeelsadministratie. Gegevens die u invoert werken direct 

door in Microsoft Dynamics 365. En omgekeerd. Eén keer invoeren 

en de gegevens zijn overal up to date. Toegang en autorisatie zijn 

vanzelfsprekend tot in detail beheersbaar. Deze integratie vergroot 

uw efficiëntie, verkleint de foutmarge en vermindert de 

administratieve taken.

Mercash e-HRM
Verrassend voorspelbaar

Het gemak en comfort dat we van Mercash 

hebben, gaat om meer dan geld. Ik heb meer 

inzicht in wat we aan het doen zijn.

— Tijs de Lint, financieel specialist 

totaalsloopbedrijf Vlasman

O n l i n e  
Mercash e-HRM-software is 
online beschikbaar. Met een 

internetverbinding kunt u 
altijd en overal bij uw e-HRM 

activiteiten. 

Eén online omgeving

De actuele HR-gegevens zijn 
altijd beschikbaar.

Microsoft Dynamics 365

Mercash e-HRM integreert 
naadloos met Microsoft 

Dynamics Business Central.  



Makkelijk aanpasbaar. Wendbaarheid is een sleutelwoord voor 

een hedendaagse organisatie. Veranderingen in een organisatie 

zijn in de Mercash e-HRM-software op verschillende niveaus of 

organisatielagen eenvoudig en doeltreffend aan te passen. Met 

componenten kan een klant verder het systeem inrichten op 

zijn specifieke HR-processen en organisatie. Zo heeft de klant 

zonder duur maatwerk alle mogelijkheden om te zorgen dat 

Mercash e-HRM zijn organisatie optimaal ondersteunt. 

Managementinformatie en data-analyse

In een HR-administratie draait het allang niet meer alleen om 

registreren. De HR-informatie is belangrijk voor verdergaande 

data-analyse. Het helpt uw organisatie om de bijdrage van HR 

aan het behalen van organisatiedoelen feitelijk te 

onderbouwen. Mercash e-HRM biedt hiervoor verschillende 

handige en slimme mogelijkheden.

Microsoft Office-programma’s 

zoals Word, Excel en Outlook 

worden binnen Mercash e-HRM 

heel functioneel ingezet, 

bijvoorbeeld voor het maken van 

standaardbrieven of 

rapportages. Omgekeerd kunt u 

eenvoudig gegevens uit Mercash 

halen voor verdere bewerking in 

Word, Excel of Power BI.

Simpel slepen

Interactielogposten is een 

sleutelwoord. Deze Word-sjablonen 

zijn uitgebreid met de 

werknemersgegevens. Voor snelle 

verspreiding van standaardbrieven. 

Met  simpel ‘slepen’ voegt u ze aan 

het online Medewerkersdossier toe 

Optimaal en efficiënt gebruik van de 

mogelijkheden. 

Opbouw. Mercash e-HRM-software is opgebouwd uit 

componenten. Hierdoor kunt u praktisch elk denkbare 

regelingen inrichten.  De regelingen zijn op vier verschillende 

niveaus vast te leggen: op globaal niveau, op bedrijfsniveau, 

werknemer- en dienstverbandniveau). Door toepassing van 

deze niveaus is de flexibiliteit ongeëvenaard en wordt invoer 

tot een minimum beperkt.



✓ Salarisverwerking
✓ HR-administratie 
✓ Verzuimmanagement
✓ Arbeidsvoorwaarden
✓ Online Medewerkersdossier
✓ Verzuimmanagement
✓ Verlofregistratie
✓ Onboarding
✓ Werving en selectie 
✓ Competentiemanagement
✓ Opleidingsmanagement
✓ Functieprofielen en -matching
✓ Functioneren en beoordelen.
✓ Strategische personeelsplanning
✓ Employee Self Service en Manager Self
✓ Rapportages/ Business Intelligence

De mogel i j kheden Mercash e -HRM



W o r k f l o w

Met automatisering van HR-processen door uitgekiende workflows, 

bespaart u kosten en doorlooptijd. Van instroom, doorstroom en 

uitstroom; routinematige HR-processen en taken worden via handige 

workflows automatisch en efficiënt verwerkt. Dat maakt veel 

administratieve werkzaamheden overbodig. Zeker als uw 

medewerkers en managers rechtstreeks toegang hebben met 

Employee Self Service (ESS) en Manager Self Service (MSS) met 

Mercash Self Service. Een workflow is ook in te zetten voor de 

standaardprocessen bij het in- of uitdienst treden van medewerkers.

A c t i e v e  s i g n a l e r i n g

Loopt een contract ten einde? Verlaat een werknemer de 

organisatie? Verloopt een certificaat? Actieve signalering geeft aan 

wanneer acties moeten worden genomen en zet die in takenlijst (to-

do-list) voor een bepaalde HR-medewerker of leidinggevende. 

Overzicht en inzicht; pro actief en altijd actueel!

Makkeli jk te gebruiken 
voor iedereen

Op uw HR-
processen in te 
r ichten

Mercash 
e-HRM 

software

Verrassend 
voorspelbaar

A u t o r i s a t i e

Toegang en autorisatie tot 
onderdelen van Mercash e-

HRM zijn vanzelfsprekend tot 
in detail beheersbaar. 

Mercash werkt met een 
algemene autorisatie op 

basis van rollen. 

Verandering is tegenwoordig de enige constante. Dat vraagt om 

flexibiliteit in uw organisatie. Een flexibiliteit die u in uw HR- en 

salarissoftware wilt terug zien. Uw HR-afdeling, uw medewerkers en 

managers moeten immers op het juiste moment toegang hebben tot de 

relevante HR-gegevens, rapportages en documenten. Dat kan met de 

HR- en salarissoftware van Mercash.

Boedijnhof 83, 1628 SE, Hoorn (NH)

W Merchash.nl 

T +31 229 282161

M e e r  w e t e n ?

Wilt u weten hoe u e-HRM voor 
uw organisatie kunt inzetten? 

Neem contact met ons

E sales@kenmerc.nl
T +31 229 282161 
M +31 6 30311632 


