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Dé oplossing voor je personeelsadministratie
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Het voortdurend touwtrekken om de beste kandidaten, het beheren van talenten en het opbouwen van een team is een 
constante focus van de HR-afdeling. Hoe kun je als HR-manager succesvol bijdragen aan de toekomst van je bedrijf? Digitaal 
documentenbeheer is het ideale platform voor het aansturen van nieuwe, strategische HR-processen en voor een verbeterde 
ondersteuning van het personeel.

Neemt het constant bijwerken van personeelsdocumenten te veel van je kostbare tijd in beslag?  
Met een documentmanagementsysteem (DMS) sla je alle informatie van sollicitaties, berichten over premiebijdragen of de 
tekst en de illustraties voor openstaande vacatures op in één enkele digitale omgeving.  
In plaats van documenten te klasseren en te zoeken, kun jij je tijd besteden aan het motiveren en koesteren van talent en 
zodoende de medewerkers nauwer bij je onderneming betrekken.

Al je personeelsgerelateerde werkzaamheden en gegevens zijn met de grootste zorg, volgens strenge compliancy 
regelgeving beveiligd: alle documenten worden strikt vertrouwelijk en uiterst veilig bewaard. Ze zijn bovendien alleen 
toegankelijk voor bevoegde medewerkers.

Introductie
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Zeven voordelen van een document-
managementsysteem

1. Snellere gegevensupdates

Jaarlijkse beoordelingen of evaluaties, rapportage  
van ziektedagen, loonbriefjes en e-mails, alle  
soorten HR-documenten uit elke bron worden op  
dezelfde manier opgeslagen. Deze aanpak werkt snel  
en vaak zelfs volautomatisch.
Het opzoeken van documenten kan via specifieke 
indextermen of door het opzoeken van trefwoorden in een 
tekst. Tegelijkertijd onthoudt en weerspiegelt het systeem 
je vertrouwde mappenstructuur. Daardoor kun je altijd snel 
bepaalde documenten uit een map ophalen.

2. Veiligheid en gegevensbescherming

Vergrendelde gegevens in plaats van vergrendelde 
archiefkasten: sla je HR-dossiers veilig op volgens de 
wettelijke vereisten. Dankzij geavanceerde technieken zijn  
de gegevens en documenten beschermd tegen verlies.  
Door een toegangsstructuur, die je zelf kunt instellen, is 
gevoelige informatie uitsluitend toegankelijk voor bevoegde 
personen. Daarnaast kun je een retentieperiode instellen, 
bijvoorbeeld om sollicitatiedocumenten op het wettelijk 
vereiste moment te wissen.

3. Flexibele weergaveopties en  
zelfbediening

Bevoegde personen kunnen online of via een  
app toegang krijgen tot met een wachtwoord  
beschermde documenten in je digitaal archief. Leiding-
gevenden die bijvoorbeeld vanuit thuis werken, kunnen  
zo afgesproken doelstellingen van teamleden bekijken 
zonder deze af te drukken of lokaal op te slaan.  
En collega’s die een kopie nodig hebben van hun 
loonbriefjes kunnen die rechtstreeks uit hun eigen  
dossier halen, zelfs zaterdagavond laat.

4. Gestroomlijnde HR-processen

Analyseer je HR-processen: waar ontstaan  
herhaaldelijk vertragingen, waar vermoedt je  
lekken in de beveiliging, waar worden fouten gemaakt?  
Met een documentmanagementsysteem kun je eenvoudig 
digitale werkprocessen maken om sollicitatieprocessen  
te coördineren, vacatureaanvragen goed te keuren of 
payrolldocumenten automatisch te bezorgen.

5. Integratie in HR-management- 
software

Documenten kunnen rechtstreeks opgeslagen en  
opgezocht worden via je HR-managementsoftware.  
Een klik is genoeg om alle documenten met betrekking  
tot een bepaald personeelsnummer te zien.

6. Onlineformulieren in plaats van  
stapels papieren documenten

Een documentmanagementsysteem helpt je bij  
het omzetten van papieren formulieren naar online-
formulieren. Dit betekent dat je medewerkers niet 
voortdurend hun basisgegevens hoeven in te vullen en  
dat je team geen tijd meer verliest met het ontcijferen  
van onleesbare handschriften.

7. Bijzonder gebruiksvriendelijk

“Een fantastische plek om te werken!” Dat wil elke 
toekomstgerichte organisatie zijn en daarom is de  
keuze voor een documentmanagementsysteem zo logisch. 
Niet alleen omdat de stapels papier en ruimtes vol 
dossierkasten daardoor verleden tijd zijn, maar ook omdat 
de gebruikers hiermee over een moderne toepassing 
beschikken om hun documenten te beheren. De eenvoudige 
interface laat gebruikers hun eigen wensen toepassen op 
basis van hun persoonlijke manier van werken. En dit zonder 
geavanceerde IT-kennis.
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Medewerkers waarderen het wanneer zij een bevestiging ontvangen van een cursus, wanneer reiskosten op tijd worden 
vergoed of wanneer een verzoek om vakantie snel wordt goedgekeurd. Het geven van feedback en het verwerken van 
verzoeken gaat veel sneller met een documentmanagementsysteem. Het is ook veel betrouwbaarder dan het oude, papieren 
proces. Dit versterkt niet alleen de dienstverlening in het kader van je HR-werkzaamheden, maar ook je imago als werkgever.
Hieronder drie voorbeelden: 

Betere beleving bij medewerkers

Sneller en beter kandidaten kiezen

Sollicitatiedocumenten worden via een digitaal werkproces 
opgeslagen en gedeeld met managers en collega’s. Deze 
kunnen feedback geven in de vorm van aantekeningen 
zonder de originele documenten te wijzigen. Dit leidt tot 
transparantie binnen het team en sollicitanten krijgen sneller 
antwoord.

Hoe sneller je een gesprek kunt regelen, hoe sneller je jouw 
favoriete kandidaat kunt aannemen.  

Enkele voordelen op een rij:
• Sollicitaties die ontvangen worden via e-mail, post of online, 
 kunnen doorstromen naar één platform en op een wettelijk  
  vereiste manier worden verwerkt;
• E-mails met ontvangstbewijzen, aanwervings- of    
 afwijzingsberichten of interne herinneringen worden   
 automatisch gegenereerd;
• Snelle reactie mogelijk op vragen en aanvragen. 

Vanaf de eerste dag indruk maken 

Gegevens verzamelen, aanwervingsdocumenten 
voorbereiden, IT-apparatuur bestellen. Er moet veel 
gebeuren voor een nieuwe medewerker aan de slag kan. 
Een documentmanagementsysteem zorgt voor een optimale 
informatiestroom: de nieuwe pc staat op de eerste werkdag 
klaar voor nieuwe medewerker, in zijn/haar e-mailbox staat 
een bericht klaar met alle relevante documenten – van een 
opleidingsschema, registratieformulieren tot informatie over 
de onderneming.

Hoe gestroomlijnder de start, hoe vlotter nieuwe collega’s 
hun kennis kunnen bijdragen. 

Andere voordelen zijn:
• Gestructureerd aanwervingswerkproces met automatische  
 taakverdeling;
• Eenmalige invoer van de gegevens van de medewerker,  
 daarna automatische integratie in alle andere formulieren;
• De voor de eerste dag benodigde documenten staan   
 online en zijn toegankelijk via een link.
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Bespaar elke maand tijd en geld

Salarisdocumenten afdrukken, in enveloppen steken, 
frankeren en verzenden. Dat kost je enorm veel tijd en 
geld. Met een documentmanagementsysteem spaar je die 
kosten uit. Een digitaal werkproces zorgt ervoor dat de 
salarisdocumenten in het persoonlijke personeelsdossier van 
je medewerkers terechtkomen. Altijd vertrouwelijk, altijd op 
tijd. Medewerkers ontvangen een e-mail met een link die 
beschermd zijn met een wachtwoord.

Of je nu de payroll extern of intern behandelt, met een 
documentmanagementsysteem komen de documenten  
altijd veilig aan bij de juiste medewerkers. 

Jouw voordelen:
• Het kan gecombineerd worden met alle payroll-software
• Je werkprocessen verlopen gestroomlijnd, zelfs met externe  
 payroll-ondernemingen
• Optimale beveiliging door versleuteling

Wil je meer weten? 
Onze consultants adviseren je vrijblijvend over het verbeteren van het documentmanagement binnen jouw organisatie en 
hoe je het eenvoudig AVG-proof kunt maken. Bel ons of stuur een bericht naar onderstaand e-mailadres.

KYOCERA Document Solutions Nederland 
Beechavenue 25 | 1119 RA Schiphol-Rijk | Tel.: +31 (0)20 587 72 00 
bps@dnl.kyocera.com


