Workday Professional Services Automation
In de huidige kenniseconomie hebben zakelijke dienstverleners een unieke
kans om hun talent en de operatie te verbeteren voor maximale klantwaarde.
Echter, naarmate de omvang van projecten toeneemt en teams groter worden,
nemen ook de risico's van budgetoverschrijdingen en mismanagement toe.

Belangrijkste onderdelen van het
product
Human Capital Management
• Recruiting
• Talentmanagement

Workday Professional Services Automation (PSA) helpt u met het beheren
van de hele levenscyclus van client-facing billable projects. Finance-teams

• Personeelsplanning en -analytics
Projectuitvoering

en resource- en projectmanagers beschikken zo over één bron van de

• Projectmanagement

waarheid voor het bekijken en gebruiken van talent-, project- en financiële

• Resourcemanagement

data. Wijs de juiste mensen toe aan de juiste projecten met behulp van

• Urenregistratie

rijke talentintelligentie. Versnel met vertrouwen de bedrijfstransformatie

• Expense Management

door flexibele facturatie en omzetverantwoording, die ook prijsmodellen op
basis van abonnementen, gebruik en projecten ondersteunt. En omdat alle
Workday-applicaties voor finance, HR en operations onderdeel uitmaken van
één systeem zal de samenwerking, efficiëntie en klantenservice in de hele
organisatie verbeteren.

Financial Management
• Projectfacturatie
• Omzetverantwoording
• Projectkostenmanagement en -boekhouding
Rapportages en analytics
• Financiële rapportages

Workday PSA-applicaties

• Operationele rapportages
• Talentrapportages

Financial Management
Workday PSA is onderdeel van één systeem met Workday Financial

Belangrijkste voordelen

Management en maakt facturatie, omzetverantwoording en financiële

• Gebruik rijke data over talent in één

analyses eenvoudiger en accurater. Vereenvoudig uw transitie en verbeter
financieel management met ingebouwde ondersteuning voor nieuwe normen
op het gebied van omzetverantwoording (ASC 606/IFRS 15) en dual reporting.

systeem om de juiste medewerkers in te
zetten voor de
juiste projecten.
• Verbeter de efficiëntie bij de utilisatie
van resources, projectfacturatie,

Human Capital Management
Gebruik Workday Human Capital Management (HCM) om uw personeel
te werven, te managen en te
betrekken met een naadloze
gebruikerservaring en
dynamische analytics. Stem
uw personeelsbestand af op
projectopdrachten en behoud
altijd voldoende talent
dankzij voorspellende inzichten.

omzetverantwoording, tijdregistratie en
expense management - overal en op elk
device.
• Zorg voor betere besluitvorming binnen de
afdelingen finance, HR en services dankzij
één bron van de waarheid, actiegerichte data
en geïntegreerde analytics.
• Versnel de bedrijfstransformatie dankzij
ingebouwde ondersteuning voor meerdere
bedrijfsmodellen (op basis van projecten,
abonnementen, gebruik, enz.)
en nieuwe omzetstandaarden.

Projectmanagement

Rapportages en Analytics

Maak resource- en projectprognoses, wat tot een

Verbeter de besluitvorming met de actuele en

efficiëntere inzet en betere winstgevendheid leidt. Uw

actiegerichte rapportages, bezettingsoverzichten en

werknemers, vaak internationaal actief en onderweg,

ingebouwde analytics beschikbaar in de Workday PSA-

kunnen op elk gewenst moment projecten bekijken en actie

suite. Personaliseer managementdashboards met KPI's en

ondernemen, welk device ze ook gebruiken.

rapporten per projectportfolio, regio of bedrijfsonderdeel.

Resourcemanagement
Krijg een holistisch beeld van uw personeelsbehoeften en
de status van projecten met één centraal dashboard voor
resourcemanagement. Definieer rollen en zoek binnen of
buiten uw organisatie naar talent. Volg en analyseer de
status van projecten en talentontwikkeling.
Time Tracking en Expense Management
Meet de activiteiten en uitgaven op projectbasis om
tijdsoverschrijdingen te minimaliseren en het terugbetalen
van declaraties te versnellen. Profiteer van minder
rompslomp, meer efficiëntie en hogere winst.

Functionaliteit van Workday PSA
Financial Management

Resourcemanagement

•

•

•

Begroot, forecast, factureer, analyseer en beheer de financiën

dankzij één centraal dashboard voor resourcemanagement en

en samenwerking te verbeteren.

onderneem direct actie.

Registreer zowel facturabele als niet-facturabele

•

werkzaamheden en krijg volledig realtime inzicht in de totale
omzet, kosten en winstgevendheid van alle projecten.
•

•

Optimaliseer de resourceplanning op flexibele wijze door een
resource aan te wijzen als definitief of niet-definitief gepland.

•

vooruitbetaald of gefaseerd.
Vereenvoudig de omzetverantwoording dankzij modellering

Vind geschikt talent voor een project op basis van een
variëteit aan te configureren parameters.

•

Maak diverse opties voor projectfacturatie mogelijk, zoals
gebruik, abonnementsbasis, tijd en materialen, vaste prijs,

•

Krijg een holistisch beeld van uw personeelsbehoeften

van projecten in één systeem om reconciliaties te voorkomen

Laat consultants de huidige opdrachten en toekomstige kansen
bekijken en projecten selecteren op basis van hun interesses.

•

Maak dynamische en schaalbare resourceprognoses mogelijk

van scenario's en dual reporting, met ingebouwde

met Workday Worksheets-functies, vergelijkbaar met

ondersteuning voor zowel nieuwe als oude standaarden.

Microsoft Excel.

Automatisering van projectfacturatie met multidimensionale
sheets voor facturatietarieven, configureerbare

Urenregistratie en Expense Management

facturatieregels en tabellen voor complexe tarieven
•

Ondersteun uw medewerkers met belastingfuncties voor

•

projecten of keur deze goed.

meerdere jurisdicties en verminder administratieve fouten en
•

handmatige aanpassingen.

Vul onderweg de urenregistratie en de onkosten in voor

Profiteer van realtime analytics om slimmere beslissingen
over de bezetting te nemen, configureer proactieve
onkostenregelingen en waarschuw managers proactief om de

Human Capital Management
•

•

Voorzie recruiters, resourcemanagers en projectmanagers

naleving te verbeteren.
•

Voorkom handmatige transacties en vermijd dure integraties:

van één bron van de waarheid over uw medewerkers en uw

gebruik Workday Time Tracking in combinatie met Workday

kandidatenpijplijn.

HCM, Workday Payroll en Workday Absence Management.

Bekijk uitgebreide data in Workday HCM om contractors of fulltime
talent te selecteren op basis van vaardigheden, functieprofiel,

Rapportages en Analytics

prestaties, interesses en meer.
•

Bied resourcemanagers de mogelijkheid om rollen te definiëren,

•

in Workday PSA suite, waarmee gebruikers in realtime

talent binnen of buiten uw organisatie te vinden en de juiste

zelfstandig kunnen samenwerken.

mensen aan te stellen.
•

Gebruik machine learning om het personeelsverloop te voorspellen,

•

Krijg toegang tot alomvattende transactionele data, eenvoudig
gedistribueerd op basis van technologische governance

high-performers met verlooprisico in kaart te brengen en acties te

frameworks.

ondernemen om de belangrijkste resources te behouden.
•

Gebruik kant-en-klare, eenvoudig te personaliseren
dashboards, rapportages en KPI’s voor het managen van

Projectmanagement
•

Verbeter besluitvorming met de ingebouwde analytics

talent, finance en operations.

Superieure portfolio- en projectplanning met demand
forecasting en bezettingsoverzichten

•

Integreer voor optimale planning en bezetting met een CRM-systeem
om externe data over de resourcevraag inzichtelijk te maken.

•

Beheer de projectstatus, tijdlijn, milestones en statusupdates
op elk gewenst moment vanaf elk device.

•

Creëer dagelijks gepersonaliseerde resourceprognoses met een
gedetailleerd beschikbaarheidsoverzicht, inclusief uitsplitsing
per project.

•

Synchroniseer moeiteloos data tussen twee systemen
dankzij pakketintegratie met Microsoft Project, zodat
projectmanagement op detailniveau mogelijk is.
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