Maatwerk
Personeelsplanning

Hoe onsluit én beheer je beschikbare personeelsdata ten
gunste van maatwerk personeelsplanning en -budgettering?
Denk aan loonschalen, salarishuizen, regelingen, pensioenen,
(buitenlandse) loonheffingen, auto’s en bonusschema’s.

Biyond biedt ook maatwerk
personeelsplanning?

Personeelsplanning; snel,
gedetailleerd en effectief!

Veel organisaties gebruiken Excel en worstelen

Een commercieel of operationeel budget

met formules voor de juiste budgettering. Een

werken we graag tot achter de komma uit,

tijdrovende en foutgevoelige klus. Dat kan

ondanks alle onzekerheden die in de toekomst

anders.

liggen. Voor het plannen van personeelskosten
nemen we vaak genoegen met een middelmaat.
We budgetteren en plannen met gemiddelden,
terwijl daar juist veel minder onzekerheden zijn.
En veel meer data beschikbaar in de
bronsystemen! Denk aan schalen, salarishuizen,

"Vertrouwelijkheid
is op gebruikersniveau
in te stellen"

regelingen, pensioenen, (buitenlandse)
loonheffingen, auto’s en bonusschema’s.
Deze data is er wel, maar vaak niet optimaal
uitgenut voor planningsdoeleinden.

Wat is een Detailed Planning Model (DPM)?
Met de Detailed Planning Model (DPM)- Module

Prophix stelt HR, Finance, maar juist ook

Manager van Prophix kun je eenvoudig alle

budgethouders, in staat om de ingeladen data

specifieke kenmerken en data van werknemers

direct op gebruikersvriendelijke manier te

ontsluiten, bewerken en verwerken.

bewerken. Vertrouwelijkheid is op
gebruikersniveau in te stellen.

Prophix faciliteert bij het snel en effectief plannen
en budgetteren van het personeel. Er kan

De workflow-functionaliteit binnen Prophix

razendsnel geanticipeerd worden op veranderende

faciliteert een ordentelijke, snelle en overzichtelijke

omstandigheden. Afwijkingen tussen begrootte en

procesgang. Je kunt snel inspelen op veranderende

werkelijke cijfers worden in detail blootgelegd.

omstandigheden.

Samen met vele andere functionaliteiten en

Of gevoeligheden in resultaten bloot leggen. DPM

mogelijkheden van de CPM-software van Prophix

biedt ook de mogelijkheid om een

worden doorlooptijden verkort, kosten bespaard

capaciteitsplanning te maken voor operationele- en

en resultaten verbeterd. Prophix is aan te sluiten

commerciële afdelingen.

op het HRM/ERP-systeem. Ophalen van data kan
periodiek en ad-hoc.
Eenmalig opgetuigde formules verwerken de data
tot financiële waarden die direct bruikbaar zijn in
budget, planning of andersoortige rapportages.

Wil je meer weten of kennismaken?
Neem contact op met Tjeerd Dekker
Spacelab 4a, 3824 MR Amersfoort
T (0)33 20 35 35 3 info@biyond.nl www.biyond.nl

Graag delen we onze kennis en ervaring
Biyond helpt als trusted advisor de prestaties van

Als basis voor onderbouwd beslissen en doelgericht

jouw organisatie te verbeteren. Wij helpen het

ondernemen.

overzicht te verkrijgen om de juiste beslissingen te
kunnen nemen. Onze consultants hebben een schat

De kunst? Oplossingen uitwerken die eenvoudig zijn

aan kennis en ervaring als het gaat om Corporate

in opzet en exact doen wat nodig is.

Performance Management, Business Intelligence en
Business Analytics.
We zetten data om in stuurinformatie. We
vereenvoudigen het budgetteringsproces, de
forecasting en de financiële consolidatie. We
ontwikkelen dashboards. We brengen relevante key
performance indicators naar een next level om in te
spelen op kansen in de markt.

