
Workday Global Payroll Cloud is ons partnerprogramma voor internationale 

payroll waarmee externe payroll-oplossingen tegen lagere kosten kunnen 

worden geïmplementeerd, geïntegreerd en beheerd. Met Workday hebben 

klanten voor hun internationale payroll meer keuzevrijheid wat betreft de 

selectie van - en de integratie met - externe, internationale providers.

Workday Payroll is inmiddels beschikbaar voor de VS, Canada, het Verenigd 

Koninkrijk en Frankrijk. Internationale bedrijven die met externe payroll 

providers uit andere landen in zee willen gaan, kunnen Workday Cloud Connect 

for Third-Party Payroll gebruiken om zelf een aangepaste integratie met die 

payrolls te bouwen, of hun voordeel doen met Workday Global Payroll Cloud. 

Workday streeft ernaar om alle klanten te kunnen ondersteunen, ongeacht de 

payroll-providers die zij kiezen.

Manage internationaal, verwerk lokaal

Organisaties hebben vaak te maken met verschillende vereisten, waardoor ze 

in elk land met andere payroll providers werken. Omdat bedrijven met een 

internationale payroll meerdere payroll providers over de hele wereld moeten 

selecteren en managen kost het in de praktijk veel moeite om dit internationale 

proces te optimaliseren. Door decentrale verwerking op landelijk niveau is er 

op corporate niveau beperkt inzicht in de lokale processen. Het kost bedrijven 

veel inspanning om de payroll-data handmatig te consolideren voor actuele, 

internationale rapportages.

Workday kiest daarom voor de strategie ‘manage internationaal, verwerk lokaal’. 

Met opties als Workday Global Payroll Cloud en Cloud Connect for Third-Party 

Payroll krijgen bedrijven de beschikking over een kosteneffectief, flexibel 

technologieplatform waarmee ze hun payroll internationaal kunnen managen. De 

strategie biedt een ongekend inzicht in de  

lokale payroll-verwerking wereldwijd,  

zodat de salarisadministratie  

het heft weer in eigen hand  

kan nemen.
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Workday Global Payroll Cloud
Belangrijkste functionaliteit en 

voordelen

• Ondersteuning voor payroll in meer dan  

100 landen

• Lagere implementatie- en 

onderhoudskosten door gebruik te 

maken van gecertificeerde, kant-en-klare 

integraties van partners 

• Mogelijkheid voor koppeling met externe 

payroll-applicaties en -providers via 

Workday Cloud Connect for Third-Party 

Payroll

• Gemeenschappelijk datamodel waardoor 

gecertificeerde integraties herbruikbaar 

zijn 

• Unieke bidirectionele integratie (die 

payroll-data uit externe payroll-

applicaties in Workday HCM importeert)

• Rapporten en analyses over de 

internationale payroll maken met één 

systeem, in één valuta
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Flexibiliteit met Workday Cloud Connect  
for Third-Party Payroll

Met Workday Cloud Connect for Third-Party Payroll kunnen 

organisaties verbinding maken met een onbeperkt aantal 

externe payroll-applicaties, waaronder internationale 

aanbieders van payroll-oplossingen. Workday levert de 

vereiste datamodellen voor externe payroll applicaties en het 

raamwerk waarmee alle Workday Human Capital Management 

(HCM) gebeurtenissen die van belang zijn voor de payroll, 

worden geregistreerd en overgedragen. Zie voor meer 

informatie onze datasheet Workday Cloud Connect for Third-

Party Payroll.

Meer keuze en minder kosten met Workday  
Global Payroll Cloud 

Het Workday Global Payroll Cloud-partnerprogramma zorgt 

voor de certificering van partners die een ingebouwde 

integratie met Workday HCM leveren. Workday heeft 

momenteel meer dan 100 landspecifieke certificeringen 

via deze partners, hetgeen meer keuze voor onze klanten 

betekent.

Door de soepele integratie kan een grote kostenfactor met 

veel verborgen complexiteit worden beperkt en hebben 

klanten minder kosten voor installatie en onderhoud. 

Aangezien de integraties worden beheerd door de partners 

van Workday en als Workday-compatibel zijn gecertificeerd, 

hebben klanten geen omkijken meer naar het up-to-date 

houden van hun integraties.

Veelzijdige functionaliteit

De gecertificeerde integraties van Workday ondersteunen 

talrijke functies voor onder meer personeels- en 

organisatiedata en bedrijfsgebeurtenissen. Het programma 

draait om het principe dat Workday fungeert als het 

administratiesysteem voor demografische, organisatorische 

en zakelijke data. De data in Workday wordt via de 

gecertificeerde integratie doorgegeven aan de payroll partner.

Eenduidige integraties

De gecertificeerde integraties van Workday zijn volledig 

gedocumenteerd, interoperabel met onze partners en 

grondig getest. Hierdoor kunnen we de analyse-, ontwerp- en 

bouwfase beperken bij klantimplementaties.

Ongekend inzicht

Met de unieke bidirectionele integraties van Workday kunnen 

bedrijven volledig inzicht krijgen in de werkelijke kosten van 

hun internationale personeelsbestand. Workday exporteert 

Human Resources-data naar externe payroll-providers en 

importeert feitelijke cijfers over de internationale payroll 

terug in Workday voor analyses en rapportages.

Deze bidirectionele integraties, waarmee payroll-resultaten in 

Workday kunnen worden bekeken, worden gebouwd, geleverd, 

beheerd en bijgewerkt door Workday Global Payroll Cloud-

partners. Het analyseren en controleren van de internationale 

payroll was nog nooit zo eenvoudig. Klanten kunnen een 

uitgebreid overzicht opvragen van internationale loonkosten, 

zelfs voor afgelegen regio's, en de analyse en rapportage van 

de feitelijke, mondiale payroll-cijfers verrichten in één valuta.

Met dit nieuwe inzicht kunnen business users data analyseren 

voor effectievere besluitvorming, zoals:

• Betere cashflowprognoses

• Werkelijke uitgaven vergelijken met gebudgetteerde 

uitgaven

• Salarisschalen optimaliseren

• Beleid voor toeslagen en overwerk beheren

 

Workday Global Payroll Cloud-partners

Voorbeelden van Workday Global Payroll Cloud-partners zijn: 

activpayroll, ADP, CDP Group, SRH, Celergo, CloudPay, i-Admin, 

Intelligo, NGA Human Resources, Payroll Inc., Safeguard, SD 

Worx, Soreco, Ascender, Raet, Excelity en TMF. Neem contact 

op met Workday voor het laatste overzicht van de betrokken 

partners en landen of ga naar Workday Global Payroll Cloud 

Partners.
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