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Core HR

- Totaal Personeelsbestand - Best practices voor jouw  
 medewerkers en transacties (incl. flexwerkers en stagiaires)
- Structuur ter ondersteuning van jouw bedrijfssucces  -   
 Behoud en visualiseer de organisatie en leg de basis   
 voor personeelsplanning, werving en opvolgingsbeheer
- Strategische rapportage - Neem strategische    
 onderbouwde beslissingen dankzij de toegang tot meer   
 dan 2.000 ingebouwde grafieken en dashboards
- Betrokkenheid van werknemers - Creëer persoonlijke   
 profielen, tag kennis en vaardigheden, leg de erkenning   
 van collega's vast en maak HR-best practices
 beschikbaar op één plek

Payroll

Een methode aangedreven door SAP SuccessFactors, met verschillende setups en serviceniveaus, 
uit te breiden met extra modules. Een geconfigureerde methode die toch helemaal bij jouw 
organisatie past. Met zo min mogelijk rompslomp en een overgang die nauwelijks impact heeft 
op de lopende business. Eenvoudig, veilig en e�ciënt. 

Een aantal van de functionaliteiten die je krijgt na het implementeren van de SAP HR & Payroll cloud oplossing: 

1 Traditionele methode versus pre-gecon�gureerde methode

SAP HR & Payroll

>>

Data Sheet

Eenvoudig, veilig en e�ciënt

Traditioneel Geconfigureerde Methode

Breed scala aan
op maat gemaakte 

functionaliteit

Maanden om te 
implementeren

Intern debat

Onvoorspelbare 
uitgaven

Geconfigureerd
naar klantvereisten Vaste prijs Best Practice-

processen

Weken om te 
implementeren

Geen pijnlijke 
Beslissingen

Geen
verrassingen

2    Toegevoegde waarde

> HR-processen gestandariseerd ter ondersteuning van de salarisadministratie
> een echte kant-en-klare plug-and-play-oplossing
> Versnelde implementatie vanaf 12 weken tegen minimale kosten
> een globaal platform dat eventuele internationale uitbreiding ondersteunt

3    Functionaliteit SAP HR & Payroll Cloud oplossing

- Payroll Control Center - Realtime
 salarisadministratie overzicht van reguleringen,   
 validaties en uitzonderingen
- Globale processen en lokale best practices - denk  
 globaal maar wel in lijn met de vereiste lokale   
 wetgeving, belastingen, talen, kalenders, tijdzones  
 en valuta's 
- Salarisverwerking op bedrijfsniveau - inclusief   
 retroactieve salarisberekeningen
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Met bovengenoemde methode stap je over naar het Cloud SAP Human resources informatie systeem:

Employee Central en Employee Central Payroll. De methode omvat eenmalige implementatiekosten en 
terugkerende gebruikerskosten per medewerker. Een indicatie hiervan vind je in onderstaande tabel. 

Kenmerken implementatie methode

Deze implementatie benadering maakt gebruik van een aantal implementatieverbeteraars om het
ontwerp- en implementatieproces te versnellen.
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Details5

Oplossing Implementatietijd
vanaf

Implementatieprijs Aantal
medewerkers

Maandelijks
terugkerende prijs
per medewerker

SAP HR &
Payroll cloud 

12 weken €60 - €190K 500 - 10.000 €3,20 - €5,80

Pre-contract due diligence-beoordeling

Het in kaart brengen en beoordelen van bestaande processen 
om de geschiktheid van deze methode te valideren en de 
planning te starten.

Methode voor procesoptimalisatie Modelimplementatieplan

Vooraf ingevulde configuratiewerkboeken

Best Practice-proceskaarten Standaard ontwerpworkshops

Workshop en toolkit voor het testen
van oplossingen

Vooraf geconfigureerd design van applicaties

Video-tutorials Change Management Toolkit

Vooraf ingevulde configuratiewerkboeken die alleen moeten 
worden herzien en bewerkt in plaats van helemaal opnieuw 
te worden voltooid.

Zorgt ervoor dat de behoeften van het klantproces volledig in 
het ontwerp worden opgenomen en dat de impact van 
verandering wordt geïdentificeerd.

E�ciënt ontworpen projectplan om looptijden te minimaliseren. 
Duidelijk gedefinieerde taken, tijdschema's en 
verantwoordelijkheden.

Procesdiagrammen definiëren de toekomstige processen 
waarop het vooraf geconfigureerde systeemontwerp 
gebaseerd zal worden.

Concepten en activiteiten van worden duidelijk uitgelegd 
tijdens gestandaardiseerde workshops ondersteund door 
materiaal voor klantreferentie.

Vooraf opgezette en geteste oplossing bespaart tijd en 
reflecteert best practices workflows.

Planning / begeleiding workshop en tools en sjablonen ter 
ondersteuning van interatie en gebruikersacceptatietesten. 

Korte navigatievideos die zowel de HR administratie als de 
managers en medewerkers helpen om snel met het systeem 
overweg te kunnen

Verandermanagementbegeleiding, planningssjablonen en 
communicatiekit.


