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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 gedreven HR-beleid te voeren. De portal geeft onder 

andere inzicht in verzuimdata, data met betrekking tot in- en uitdiensttreding, verschillende 

kengetallen over uw personeelsbestand en inzicht in de aflopende contracten. Daarnaast 

worden slimme verbanden gelegd tussen in-, door- en uitstroom, verzuim, vergoedingen, 

beloning, etc. Dit biedt nieuwe inzichten en waardevolle managementinformatie waardoor u 

meer “in control” bent. 

 

Waar nodig werken we via dit platform samen met u en ondersteunen we met inhoudelijk 

advies en support. De Smart Analytics Portal is direct aansluitbaar voor klanten die werken 

met Daywize Cloud. 

 

 



 
 

Smart Analytics portal 
 

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. 

 

Voordelen  

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; 

• De data wordt dagelijks ververst;  

• U verkrijgt voorspellende data met het oog op de toekomst. 

 

  



  

 

Dashboards  
 

De Smart Analytics Portal bestaat uit verschillende dashboards die allemaal verdiepende 

informatie geven over data van uw personeelsbestand. Diverse dashboards zijn aan elkaar 

gerelateerd, doordat deze bredere of diepere informatie geven over het onderwerp. 

In totaal kent het Smart Analytics Portal dertien dashboards met de volgende onderwerpen: 

formatiebeheer, indienst- en uitdienst van medewerkers, kengetallen over het salaris van de 

medewerkers binnen de organisatie, verdiepende verzuim overzichten, doorstroom van 

medewerkers, de lopende en aankomende (bijzonder)verloven, verwerkte declaraties en 

mutaties over een periode, gegevens over de vacatures en sollicitanten, en de scores die bij 

gevoerde gesprekken horen. 

 

Onderstaand zijn een reeks voorbeelden van verschillende dashboards binnen de portal.  

  



  

KPI Dashboard 

Het KPI dashboard dient ervoor om snel inzicht te krijgen over de huidige stand van de vooraf 

bepaalde KPI’s. Inzichten over het aantal medewerkers, aantal FTE, aantal medewerkers 

indienst gekomen en uitdienst gegaan. Tevens wordt het verzuimpercentage van dit jaar 

afgezet tegen het verzuimpercentage van vorig jaar. De KPI-pagina biedt u een snel inzicht, 

de overige dashboards bieden een diepere kijk in de data. 

 

  

 

 

  



  

Formatiebeheer 

Het doel van het dashboard “Formatiebeheer” is om inzicht te geven in de formatie van de 

medewerkers die op peildatum in dienst zijn. Dit dashboard geeft informatie over de soort 

contracten, het type dienstverband, de nationaliteiten van de medewerkers, leeftijd, het aantal 

jaren in dienst, maar ook de man/vrouw verhoudingen binnen uw organisatie. 

De gerelateerde dashboards geven verdiepende informatie over de contracten en roosters van 

de medewerkers. 

 

 

 

  



  

Verzuim 

Het doel van het dashboard “Verzuim” is om inzicht te geven in de verzuimcijfers. Dit 

dashboard geeft informatie over het verzuim per maand, het (gemiddelde) verzuimpercentage 

en -frequentie, het aantal medewerkers met een verzuimmelding, het verzuimpercentage per 

afdeling, leeftijd en jaren in dienst, en de gemiddelde verzuimduur in dagen. Tevens is er 

verdieping mogelijk voor de lang- en kortdurende verzuim percentages en het aantal 

medewerkers die niet ziek zijn geweest.  

 

 

 

  



  

Declaraties 

Het doel van het dashboard “Declaraties” is om inzicht te geven in de declaraties. Dit 

dashboard toont het aantal declaraties per maand, leeftijdscategorie, organisatieonderdeel, 

afdeling en functie.  

 

 

 



 
 

Implementatie 
 

Tijdens de implementatie van het Smart Analytics Portal zullen wij toegang krijgen tot uw 

Daywize Cloud data en deze in onze SAAS-oplossing Smart Analytics Portal ingeladen.  

Na de inrichting van de gehele omgeving wordt de omgeving gecontroleerd door Crowe. Na 

onze controle en goedkeuring zal u een account verkrijgen ter controle en goedkeuring van de 

omgeving. Na de goedkeuring zal de Crowe Smart BI portal live gaan en kunt u 24/7 toegang 

krijgen tot uw gepersonaliseerde Smart Analytics Portal op basis van uw Daywize Cloud data. 

 

Inclusief 

Na de implementatie ontvangt u: 

• Toegang tot de BI Portal; 

• Drie gebruikersaccounts die toegang krijgen tot de online analyse portal; 

• Dagelijkse verversing van data; 

• Data opslag in een veilige omgeving; 

• Een technische helpdesk; 

• Verantwoordingsdocument met daarin alle berekeningen en toelichting over de 

getoonde inzichten.  

 

 

 

 


