
HUMAN
RESOURCE
TEMPLATE
Regel snel en makkelijk online je HR zaken met de Quercis HR Template!



QUERCIS HR TEMPLATE
Welke rol heb jij als HR professional?

Ondersteunt HR het management bij het
uitvoering geven aan personeelsbeleid?
Gaat het over ontwikkeling van
medewerkers, actuele onderwerpen zoals
duurzame inzetbaarheid of zelfsturende
teams? Of ben je druk met het bewaken
van termijnen voor probleemanalyses en
plannen van aanpak? Met het
beantwoorden van vragen over hoe vaak
een tijdelijke arbeidsovereenkomst nog
mag worden verlengd of het toezenden
van een kopie van een salarisstrook?

Met de Quercis HR Template creëer je
meer verbondenheid met je medewerkers
en zorg je voor een betere toegang tot het
personeelsdossier voor je medewerkers.

De meest gebruiksvriendelijke HR

selfservice aanvulling op jouw Exact

Synergy HR omgeving!



ONZE
BELOFTE

Meer tijd voor het ontwikkelen van beleid
Meer service aan medewerkers en
management
Minder tijd besteden aan administratieve
handelingen

Met het inzetten van een medewerkers portaal
kun je je als HR professional richten op zaken
die er in jouw functie echt toe doen.
Administratieve taken zullen afnemen, de
tevredenheid van medewerkers en
leidinggevenden zal toenemen, en de snelheid
van handelen en efficiency verbeterd.

Medewerkers en leidinggevenden regelen hun
zaken voortaan zelf. Via de template heeft
iedere bevoegde direct inzicht in bijvoorbeeld
salarisstroken, het verlofsaldo en zijn
verlofaanvragen eenvoudig in te dienen en
goed te keuren.

Onze belofte voor HR

"Jarenlange ervaring op het gebied van HR
en de technologische mogelijkheden binnen
onze business portal, komen samen in onze

HR oplossing."

Hans de Jong | HR consultant & 
Salarisspecial ist |  Quercis



ZO WERKT HET
<Het HR template van Quercis is gebruiksvriendelijk en overzichtelijk voor ons
personeel. Het is een heel waardevolle aanvulling op de HR functionaliteit van Exact
Synergy. Onze medewerkers nemen ons werk uit handen omdat ze zelf hun dossier in
kunnen kijken en vakantieaanvragen kunnen indienen. Dit levert ons tijd op zodat we
ons kunnen richten op de zaken die het nodig hebben.=

Arjan Bosch | Commercieel Directeur | CF Kunstprofielen

De HR oplossing van Quercis is ontwikkeld met 8lean HR9 als belangrijk uitgangspunt. Door de
processen van HR professionals zo efficiënt mogelijk te organiseren en in de organisatie aan te bieden
hebben zij te maken met aanzienlijk minder administratieve last waardoor de HR medewerkers meer

tijd krijgen voor advies en service aan personeel en management.

De Quercis HR Template is een flexibel in te richten web applicatie waarmee
medewerkers op een eenvoudige wijze toegang tot hun eigen gegevens,
personeelsdossier (documenten) en verlofkaart krijgen.

Bovendien voorziet de template een overzicht van collega9s (smoelenboek) en
kunnen nieuwsfeiten worden getoond (intranet). Medewerker hebben naast het
inzien van gegevens de mogelijkheid om wijzigingen door te geven, uren in te
voeren of een verlofaanvraag in te dienen. 

Managers hebben hier de mogelijkheid om aanvragen te fiatteren en hebben
toegang tot rapportages met betrekking tot hun medewerkers. En de gegevens? Die
worden automatisch opgeslagen binnen het persoonlijk dossier in Exact Synergy
Enterprise.



WAT MAAKT ONZE
OPLOSSING ZO 
DUIDELIJK. ANDERS.

zelf bepaalt welke zaken je medewerker
mag regelen;
zelf bepaalt welke gegevens zichtbaar zijn;
onbeperkt aantal gebruikers toegang kunt
geven;
geen toegang tot Exact Synergy nodig
hebt om te gebruiken;
via elk device, 24/7 toegang hebt tot je
gegevens.

De Quercis HR Template is onderscheidend
omdat deze volledig is geïntegreerd met de
backoffice en je toch;

De Quercis HR Template is dankzij onze praktische ervaring goed afgestemd op de
behoefte van iedere doelgroep binnen de organisatie. Zowel qua inrichting als
presentatie. De HR professional beschikt hiermee over alle benodigde functionaliteit
voor zijn/haar werk en deelt gegevens en HR processen via een
gebruikersvriendelijke selfservice template voor medewerkers en leidinggevenden.



FAQ
Waarom een HR Template?

Specifieke eisen en wensen voor
jouw human resource beleid?

Je onderneming doet het goed, maar de
HR afdeling is niet de uniforme geoliede
machine die je voor ogen had. De HR-
Professionals werken dan wel samen, maar
op een ongestructureerde en inefficiënte
manier. 

Met de Quercis HR Template creëer je
meer verbondenheid en zorg je voor een
betere toegang tot het personeelsdossier.
Met Exact Synergy en de Quercis HR
Template stroomlijn, verduidelijk en
ondersteun je elk onderdeel van je HR
proces. Vanaf het moment dat iemand
instroomt tot het moment dat een
medewerker weer uitstroomt.

Geen probleem. Omdat het template
gemaakt is met Quercis Business Portal
software zijn wij in staat klant specifieke
wensen te configureren zonder de
software aan te passen. Dus geen
maatwerk! 

Binnen een paar dagen een volledig
operationeel HR systeem?

Ja het kan echt! Door de standaardisatie
en slimme inrichting is Quercis in staat
snel te implementeren. Binnen een paar
dagen voorzien wij een volledig HR
systeem op basis van Exact Synergy en
Quercis HR Template. Jij kiest welke
elementen voor jouw organisatie van
belang zijn en welke je in een later
stadium wilt activeren.

https://www.exact.com/nl/software/exact-synergy?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_budget=MmNlFiaNlDiOnSe&gclid=CjwKCAjw5_DsBRBPEiwAIEDRWxKRPym-I9K2iZC9btCMZnY1TGLbgJJkANRmErYNOiEUk-XWOCaVXxoCKhgQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds


Gebruiksvriendelijke HR
oplossing voor jouw
organisatie?

<Waa r  we  v roege r  aanz i en l i j k e
imp lemen ta t i e t i j d  nod ig  hadden
pra ten  we  nu  ove r  enke l e  dagen .  Een
s t andaa rd  con f i gu ra t i e  i s  ze l f s  b i nnen
een  dag  t e  r ea l i s e ren .  H i e rdoor  i s  e r
mee r  t i j d  voo r  adv i e s  en  een
op t imaa l  e i ndp roduc t .  =  

Hans  de  Jong  |  H r  Consu l t an t  &
Sa l a r i s spec i a l i s t  |  Que r c i s

NEEM CONTACT MET ONS OP!

We bespreken graag wat de Quercis HR
Template voor jouw bedrijf kan
betekenen.

040-266 1780

in fo@querc i s . n l


