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Uw HR-processen efficiënt inrichten en digitaliseren? Geen print en scan werkzaamheden meer? Wilt 
u inzicht krijgen hoe uw HR-afdeling ervoor staat en zich ontwikkelt? Wilt u beslissingen en beleid 
onderbouwen met data? 

Onze HR Technology oplossingen voorzien in de grote behoefte in de markt aan het professionaliseren, digitaliseren 
en automatiseren van de HR-kernprocessen. Ons Technology team ondersteunt en adviseert bij het ontwerpen van 
slimme workflows, bij het implementeren van de juiste HR-software, koppelen met andere kernsystemen, en bij het 
borgen van een slimmere manier van werken.

Onze Data Analytics oplossing analyseert de grote “schat” aan HR-data die uw organisatie heeft. En legt slimme 
verbanden tussen in-, door- en uitstroom, verzuim, vergoedingen, beloning, etc. Dit biedt nieuwe inzichten en 
waardevolle managementinformatie waardoor u meer “in control” bent. U krijgt via het Smart Analytics platform 
toegang tot nieuwe inzichten en rapportages. Waar nodig werken we via dit platform samen met u en ondersteunen 
we met inhoudelijk advies en support.

• HR-software
• Payroll Software
• Smart Analytics portal

Specialisten

Thomas Vos 
Manager HR Advies, Support & Technology 
+31 (0)6 - 19 40 39 52 
t.vos@crowefoederer.nl 

Leonie de Groot
Manager HR Advies, Support & Technology
+31 (0)6 - 82 31 31 39
l.groot@crowefoederer.nl

https://www.linkedin.com/in/thomas-vos-ba4ab133/
https://www.linkedin.com/in/leoniedegroot/


Wilt u uw HR-processen digitaliseren en samenbrengen in één omgeving voor zowel HR als uw medewerkers? Met 
software zoals Daywize Cloud bieden wij een brede e-HRM-oplossing. Alle personeelszaken komen samen in één 
omgeving. Moderne HR software heeft een ruim aanbod aan specialistische functionaliteiten. Of het nu gaat om 
verlof- en verzuimmanagement, recruitment, talentontwikkeling, personeelsadministratie of de gesprekkencyclus. 
Ook de aansturing van een Nederlandse- of internationale payroll verloopt probleemloos via deze software. Met 
een digitale HR-omgeving legt u tevens de basis voor een data gedreven HR-beleid.

Uitgebreide informatie over Daywize treft u aan onze uitgebreide productbrochure Daywize Cloud.
Meer weten? Neem contact met ons op en wij denken graag met u mee om een moderne en professionele digitale 
HR-omgeving te creëren.
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Voor kleinere organisaties kan payroll software een uitstekende oplossing zijn. Wij werken met diverse pakketten 
zoals Nmbrs en Loket. Naast goede salarisfunctionaliteiten biedt deze software ook een aantal basis 
HR-functionaliteiten zoals:

• Verlofregistratie;
• Verzuimregistratie;
• Digitaal dossier;
• Medewerkerslogin (ESS);
• Managerslogin (MSS);
• Functionering en beoordeling;
• Wagenparkbeheer;
• Opleidingen.

Tevens zijn HR-rapportages mogelijk. Deze hebben we voor u nog verder uitgebreid met de rapportage module van 
Gearsoft. In onze Gearsoft rapportage wordt met één druk op de knop de benodigde informatie voor u verzameld. 
De vele handmatige handelingen rondom loon- en salarisrapportages worden zo tot een minimum beperkt, met 
een maximaal resultaat. Uitgebreide informatie over Nmbrs treft u aan in de productbrochure Nmbrs functionaliteit.

Meer weten over onze payroll software en rapportage modules? Neem contact met ons op en wij zorgen voor een 
oplossing die past bij uw organisatie.
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Wilt u meer inzicht genereren in de HR-data binnen uw organisatie? Met de Smart Analytics Portal wordt de data 
van uw personeelsbestand visueel inzichtelijk. De Smart Analytics Portal geeft u inzicht in de data van verschillende 
HR-processen, zodat u wordt geholpen om een strategisch data ge dreven HR-beleid te voeren. De Smart Analytics 
Portal is direct aansluitbaar voor klanten die werken met Daywize Cloud. De portal geeft u inzicht in verzuimdata, 
data met betrekking tot in- en uitdiensttreding, verschillende kengetallen over uw personeelsbestand en inzicht in 
de aflopende contracten. Heeft u meerdere entiteiten? Geen probleem. Met de portal kan een personeelsbestand 
vergeleken worden op organisatieonderdelen, standplaats, afdelingen, functies, geslacht en leeftijd. De portal is 
namelijk interactief en past zich direct aan uw filters. Zo kunt u diepgaande analyses uitvoeren in uw data. 

Wat maakt de Smart Analytics Portal uniek? 
• U kunt interactieve overzichten genereren en analyseren;
• Het is mogelijk om verschillende benchmarks te maken;
• De portal is binnen 24 uur te koppelen met Daywize Cloud;
• Alle informatie is beschikbaar in een Cloud-omgeving;
• U verkrijgt voorspellende data met het oog op de toekomst. 

De Smart Analytics Portal geeft u inzicht in sturingsdata, om zo concrete doelen te stellen en te monitoren. Meer 
weten over onze Smart Analytics oplossingen? Wij geven graag een demo om u de mogelijkheden te laten zien.

Smart Analytics portal
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