
Workday Human Resource Management
Belangrijkste productgebieden

• Organisatiebeheer

• Beloningsbeheer

• Afwezigheidsbeheer

• Medewerker selfservice

• Manager selfservice

Belangrijkste voordelen

• Krijg echt inzicht in uw 

internationale personeelsbestand.

• Profiteer van het configureerbare 

framework voor bedrijfsprocessen 

van Workday.

• Beheer de gehele cyclus vanaf  

het aannemen van de werknemer 

tot aan zijn of haar pensioen in 

één systeem.

• Geef uw organisatiestructuren 

accuraat weer en reorganiseer  

ze eenvoudig.

• Voorzie de hele organisatie 

van intuïtieve en eenvoudig te 

gebruiken selfservicetools.

• Unificeer met Workday  

Talent Management.

U hebt de juiste tools nodig om uw internationale personeelsbestand te 

organiseren, personeel aan te trekken en uw personeel te betalen. Van het 

plannen van uw personeelsbudget en personeelsstrategieën tot het managen van 

gepensioneerde werknemers, Workday Human Resource Management helpt u 

om uw internationale personeelsbestand effectief te beheren. Van het aanstellen 

van werknemers tot het analyseren van uw personeel, Workday helpt u om de 

processen te beheren.

Veranderingen bijhouden

Dankzij een algemene en eenvoudig aanpasbare basis kan Workday 

bedrijfsactiviteiten toekomstbestendig maken. Wanneer bedrijfsomstandigheden 

en -vereisten veranderen, zoals organisatiestructuren, regels voor 

bedrijfsprocessen, werknemersaanstellingen en rapportageprioriteiten,  

kunnen die veranderingen direct worden bijgewerkt in Workday.  

• Configureerbare organisatiestructuren: de flexibele organisatie-  

en personeelsmodellen van Workday kunnen traditionele hiërarchische  

en administratieve organisaties verwerken, samen met geografische, 

kosten- en indirect aangestuurde (matrix) organisaties. 

• Flexibele processen: creëer, wijzig, implementeer en beheer relevante 

workflowprocessen. Pas deze practices op elk organisatieniveau toe  

met behulp van een eenvoudige, intuïtieve procesconfiguratietool.

• Snelle reorganisaties: business users kunnen nieuwe geografische divisies 

maken, kostenplaatsstructuren opnieuw indelen of rapportagerelaties in 

de organisatie van de ene groep naar de andere verplaatsen. Gebruikers 

zien wijzigingen onmiddellijk, zodat ze toekomstige reorganisaties 

kunnen plannen zonder dat er codering aan te pas komt.

Een internationaal personeelsbestand beheren

De HR-toepassing van Workday is gecentreerd rond één model  

van mensen, organisaties, taaktoewijzingen en bedrijfsgebeurtenissen, 

en garandeert consistentie wereldwijd. De toepassing biedt ruimte 

voor lokale verschillen en biedt een waardevol zakelijk inzicht over 

de grenzen heen en in alle bedrijfsprocessen.

Geünificeerd, wereldwijd overzicht van personeel: houd lokale 

werknemersdossiers en functiegegevens bij, waaronder persoonlijke 

informatie, demografische gegevens, ID's, contactpersonen bij 

noodgevallen, beloning, secundaire arbeidsvoorwaarden, management 

hiërarchie en organisaties. Deze informatie is beschikbaar voor meer 

dan 200 landen en houdt rekening met landspecifieke diversiteit  

en lokale wet- en regelgeving.

Alle typen werknemers beheren: Workday biedt een geünificeerd,  

wereldwijd overzicht van werknemers die een breed scala aan  

relaties met de organisatie hebben. Dit kunnen externe medewerkers,  

fulltime-werknemers of contractanten zijn.
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• Werk wereldwijd volgen: met het uitgebreide 

werktoewijzingsmodel van Workday kunnen 

organisaties afzonderlijke taaktoewijzingen 

nauwkeurig aangeven. Het omvat traditionele, 

permanente taaktoewijzingen, evenals flexibelere, 

tijdelijke taaktoewijzingen of internationale 

taaktoewijzingen. Workday houdt ook rekening met 

alle complexe zaken die ontstaan bij het verhuizen 

van het ene rechtsgebied naar het andere.

Intuïtieve selfservice

Werknemers en managers vinden de toepassingen van 

Workday eenvoudig te gebruiken, en dat vinden executives 

en beheerders ook. Workday biedt selfservicefuncties in een 

browser en, zonder extra kosten, op mobiele apparaten.

• Op rollen gebaseerde toegang: de beveiligingstoegang 

tot relevante informatie en acties wordt beheerd per 

rol, ongeacht het apparaat dat wordt gebruikt om 

toegang tot het systeem te krijgen.

• Intuïtieve ervaring: de Workday-gebruikerservaring is 

gebaseerd op populaire consumentgerichte ontwerpen. 

Voorzie al uw gebruikers van relevante en actiegerichte 

informatie. 

Beloning: motiveren, belonen en behouden

Met Workday Compensation Management kunt u 

beloningsprogramma's ontwerpen, beheren en aanpassen om 

te voldoen aan complexe internationale beloningsvereisten, 

of flexibele beloningsregelingen voor werknemers maken 

en beheren. Workday stelt uw organisatie in staat om 

werknemersbeloningen over meerdere regelingen, teams en 

regio's te consolideren.

• Uitgebreid: alle typen regelingen worden ondersteund. 

U kunt basissalarissen, loonsverhogingen vanwege 

promotie of prestatie, ad-hocwijzigingen, eenmalige 

betalingen, forfaitaire bedragen, toeslagen, bonussen 

en aandelen beheren. Allerlei opties helpen u bij het 

beslissen hoe u budgetten verdeelt, ingangsdatums 

kiest voor salarisveranderingen en betalingsstructuren 

definieert.

• Buitengewoon flexibel: beloningsmanagers kunnen 

beloningsregelingen eenvoudig bijwerken en 

definiëren als reactie op gewijzigde bedrijfsbehoeften. 

U kunt beloningen toekennen via één geünificeerd 

prestatiebeloningsproces. U kunt bijvoorbeeld een 

prestatiegerelateerde salarisverhoging, aandelen, 

bonussen en promoties opnemen in dezelfde 

beoordelingsronde.

• Internationaal: Workday ondersteunt meerdere 

valuta's vanuit één beloningspakket, zodat 

organisaties internationale beloningsprogramma's 

kunnen opzetten met lokaal toepasselijke targets 

om eerlijke en consistente beloningspraktijken te 

garanderen. Workday biedt u ook de mogelijkheid 

om programma's te beheren op een totale 

beloningswaarde met behulp van regels die per land 

kunnen worden gedefinieerd. 

Afwezigheidsplannen definiëren en beheren

Met Workday Absence Management kunnen organisaties 

een compleet zicht definiëren, beheren en verkrijgen van 

de afwezigheid van een werknemer - of het nu om vrije 

dagen, vakantie- en ziekteregelingen of bijzonder verlof 

gaat. Workday Absence Management kan naadloos worden 

gebruikt met Workday Time Tracking, Workday Payroll of als 

onderdeel van Workday Human Capital Management (HCM). 

• Volledige controle: definieer en beheer vrije dagen 

voor werknemers, houd opgenomen dagen bij 

(vakantiedagen, bonusdagen, enzovoort) en beheer 

de administratie van onbetaald verlof, inclusief 

ondersteuning voor naleving van de Amerikaanse 

FMLA. Analyseer verplichtingen of consistentie en 

populariteit in het gebruik van regelingen, in realtime. 

• Sterk aanpasbaar: met Workday Absence Management 

kunt u vrije dagen en verlof, bedrijfsprocessen en 

regels configureren op basis van de locatie van een 

werknemer of op basis van de voorkeuren of cultuur 

van het bedrijf. De toepassing ondersteunt elk type 

verlof of vrije dagen (gecombineerde typen, definitie, 

rechten, enzovoort).

• Economische impact: Workday Absence Management 

vermindert fouten met de berekening van 

vakantiedagen met behulp van configureerbare 

regels, realtime rapporten en de automatisering van 

complexe berekeningen en opbouwpercentages. 

Definieer hoe inactieve werknemers, payrollwijzigingen 

en werknemersstatus verlof beïnvloeden. Houd 

rekening met factoren als afwezigheid, secundaire 

arbeidsvoorwaarden, opbouw van dienstjaren en 

uitoefening van aandelenopties. 
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