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Een soepeler HR traject
Sympa is een complete en volledig aanpasbare HR oplossing die
organisaties in staat stelt te focussen op slimme besluitvorming. Het
systeem biedt een duidelijk inzicht in alle HR-data en helpt bij het
automatiseren van HR-routinetaken. Je kunt Sympa gemakkelijk zelf
aanpassen en je kunt jouw favoriete software systemen met Sympa
verbinden. Zo zorg je ervoor dat je altijd op de hoogte bent van wat er
binnen jouw organisatie gebeurt!
Sympa is ideaal voor zowel lokale als internationale organisaties
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Sympa Features
Beheer alle HR-processen en personeelsdata in één internationaal
systeem en vorm daarmee de basis voor efficiënte en transparante HCM
ontwikkling.

Recruitment & Onboarding
Zorg dat nieuwe werknemers snel aan de slag kunnen! Met Sympa beheer je gemakkelijk
alle recruitment, preboarding en onboarding processen in één centraal systeem.
→

Creëer onboarding processen voor de gehele organisatie

→

Managers en HR kunnen het proces door middel van slimme checklists
opvolgen

→

Bekijk open posities

→

Beheer het sollicitatieproces

→

Stel je eigen templates voor sollicitatieformulieren op

→

Voeg in enkele seconden nieuwe werknemers toe aan het systeem

Dienstverband en salaris
Wanneer een nieuwe werknemer wordt aangenomen is het van belang dat alle
administratieve details zo snel mogelijk afgehandeld kunnen worden.
→

Master database die helpt HR- processen te versimpelen

→

Voer in enkele minuten persoonlijke gegevens en gegevens omtrent het dienstverband in het
systeem in

→

Meer dan 200 connectoren die zorgen voor soepele communicatie met andere IT- systemen

→

Volledig papierloze processen door gebruik van eSign

→

Bespaar kostbare tijd die aan de ontwikkeling van werknemers kan worden besteed

Verlof en verzuim
Met Sympa beheer je gemakkelijk alle procesen rondom verlof en verzuim.
→

Werknemer informeert de manager over de aankomende afwezigheid

→

Gemakkelijk vakantie aanvragen in het systeem

→

Verzoeken kunnen door de manager binnen een handomdraai goedgekeurd of afgewezen
worden

→

Mogelijkheid voor het aanwijzen van een vervanger voor het uitvoeren van goedkeuringen

→

Soepele verbindingen met payroll- en tijdsregistratiesystemen zorgen ervoor dat
informatie indien nodig in een handomdraai in alle systemen aangepast kan worden

Talentontwikkeling
Met Sympa ben je altijd goed op de hoogte van de huidige rollen en verantwoordelijkheden van
jouw werknemers. Zo kun je ook gemakkelijk anticiperen op ontbrekende competenties.
→

Functiebeschrijvingen

→

Identificeren van gewenste competenties

→

Altijd op de hoogte van de rollen en verantwoordelijkheden van werknemers

→

Breng ontbrekende competenties in kaart

→

Sympa verstuurt automatische herinneringen voor aflopende vergunningen

→

Weet precies wanneer er extra trainingen aangevraagd moeten worden

Doelen en prestaties
Het belangrijkste onderdeleel van elke organisatie is haar werknemers. Het is voor veel HR teams dan ook
de hoogste prioriteit om ervoor te zorgen dat werknemers tevreden en gemotiveerd zijn. Tevreden
werknemers leiden tenslotte tot een hogere productiviteit en betere resultaten voor de hele organisatie.
→

Stel samen met de werknemer doelen

→

Volg de gestelde doelen actief op

→

Zorg voor motiverende en flexibele beoordelingsgesprekken

→

Gestandaardiseerde beoordelingsrondes voor de hele organisatie zorgen voor
een stimulerende tweerichtingsdialoog tussen teamleiders en werknemers

Welzijn op het werk
Zorgen voor het welzijn van werknemers op elke locatie is één van de belangrijkste en meest
effectieve manieren om een prettige en productieve werkomgeving te creëren.
→

Moedig werknemers aan om voldoende aandacht aan hun eigen welzijn te besteden

→

Houd bedrijfsongevallen en incidenten gemakkelijk bij in Sympa

→

Bied werknemers een transparante en vertrouwde werkomgeving

Offboarding
Wanneer een werknemer de organisatie verlaat zijn er van veel belangrijke processen die
afgehandeld moeten worden en het is van groot belang dat dit op tijd en op de juiste manier
gebeurt.
→

Handige checklist die gebruikt kan worden wanneer een werknemer de organisatie verlaat

→

Gemakkelijk uit te voeren exit interview

→

Verzamel feedback die gebruikt kan worden om de werknemerservaring en de processen waar
nodig te verbeteren

Voordelen van Sympa
Zorg voor schaalbare en soepele internationale HR processen. Sympa HR
biedt naadloze datastromen tussen verschillende systemen en biedt
toegang tot de juiste data op elk gewenst moment. Hiermee zorg je voor
efficiëntere HR operaties waar de hele organisatie van profiteert!

Connectoren
Integraties & API

Master Data &
Rapportage

Inzicht in de
gehele organisatie

Onze connectoren en
integraties doen het
zware werk voor je en
zorgen ervoor dat Sympa
gemakkelijk met
veelgebruikte lokale en
internationale
softwarepakketten kan
worden verbonden.

Sympa maakt het
mogelijk om alle HR
master data in hetzelfde
systeem te beheren,
waardoor spreadsheets,
mapjes of complexe
databases geheel
overbodig worden.

Manage alle

Verder kun je met
Sympa's API gemakkelijk
alle andere software met
het system verbinden en
bouw je zelf, of met hulp
van onze consultants, de
juiste datastromen.

De juiste mensen hebben
toegang tot de informatie
die zij nodig hebben en
kunnen gemakkelijk
rapporten creëren in de
wetenschap dat alle
gegevens correct en upto-date zijn.

internationale
processen en HRgegevens in één
centraal systeem en
creëer daarmee een
duidelijke basis voor een
efficiënte en
transparante HCMontwikkeling.
Met Sympa kun je
gemakkelijk alle HRdata in één
internationale oplossing
beheren, van vacature
tot getuigschrift.

Een goede business case
Jij bent je ongetwijfeld bewust van de voordelen van een goed HR systeem, maar heb
je er weleens moeite mee gehad om anderen te overtuigen van de voordelen van
digitalisering? Maak gebruik van onze handige e-gids om een business case te creëren
die het belang van de aankomende investering duidelijk laat zien.
→ Verder lezen

Waarom Sympa?
Door het automatiseren van de meest voorkomende HR routinetaken helpt
Sympa je tijd vrij te maken en geld te besparen. De bespaarde tijd kan
besteed worden aan het ontwikkelen van werknemers en hun
vaardigheden, wat resulteert in tevreden en productieve werknemers.
Kortom, een win-win voor de hele organisatie!

Meetbare
Resultaten

Tevreden
Klanten

Innovatieve
HR Software

• Jaarlijks 396
werkdagen bespaard

Sympa heeft één van de
hoogste
klanttevredenheidspercen

Sympa wordt op
Capterra met een
gemiddelde van 4.6
beoordeeld.

• Jaarlijks €75 000
bespaard
• 6.8% verhoging van
productiviteit per
manager

tages van HR technologie
in Europa.

rated 4.6/5 on

Een volledige ROI in slechts 10 maanden
Bekijk zelf hoeveel geld je zou kunnen besparen door een groot gedeelte van je
HR processen met Sympa uit te voeren. Onze calculator helpt je bij het maken
van een simpele berekening van de kostenbesparingen die je kunt verwachten.
De resultaten worden direct naar je inbox toegestuurd.
→ Verder lezen

Lees wat onze klanten vinden ♥
“Inzage in belangrijke getallen
als basis voor besluitvorming
en het opschalen van onze HR
activiteiten is fantastisch voor
ons - helemaal gezien het feit
dat onze organisatie zich in
meerdere landen bevindt en
projecten en processen parallel
uitvoert.”

”Als je in zoveel landen
opereert, krijg je niet alleen
te maken met verschillende
talen, maar ook met
verschillende culturen en
wetten. Sympa HR
ondersteunt ons perfect bij
het implementeren van
gemeenschappelijke
processen.”

“Aangezien onze
werknemers verspreid zijn
over meerdere
rechtsgebieden, zochten wij
een systeem dat zou
voldoen aan alle eisen van
de verschillende wettelijke
en culturele omgevingen.”

Morten Jakobi

Agnieszka Koziara

Heidi Thisgaard

Executive Vice President

Senior Vice President

HR Director
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People & HR, Fortaco
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→ Testimonial
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Sympa HR wordt gebruikt door 800+ organisaties in meer dan 100 landen

Neem contact met ons op!
Benieuwd naar de
mogelijkheden?
Wee laten het je graag zien. Boek een
meteen een online demo!

Demo aanvragen

Prijzen en pakketten
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