Waar uw HRM systeem ophoudt,
gaat Absentiemanager verder
met verzuimbeheer

Personeelsregistratie, salarisverwerking, werving & selectie, Employee Self Service, verlof, declaraties,
verstrekkingen, beoordelingen en resource planning zijn voorbeelden van de uitgebreide functionaliteiten
waarover moderne HRM systemen beschikken. Maar hoe zit het met verzuim?
Ongetwijfeld maakt registratie van verzuim deel uit van uw HRM systeem. Wanneer u echter streeft naar
het daadwerkelijk beheren en terugdringen van ziekteverzuim is de combinatie van een HRM systeem met
Absentiemanager een aantrekkelijke propositie. Zeker wanneer deze systemen met elkaar synchroniseren.
Absentiemanager is online verzuimmanagementsoftware waarmee duizenden ondernemingen hun
verzuim beheren, geheel onder ‘eigen regie’ of in samenwerking met externe arbodienstverleners.
In de cloud is Absentiemanager 24/7 beschikbaar op alle browsers, werkt op PC/laptop/smartphone én
heeft bovendien een handige app om eenvoudig ziek- en hersteldmeldingen te kunnen doen.
Naast onze ISO certificering onderhouden wij zorgvuldige procedures en toegangsbewakingen die
verzekeren dat ongeautoriseerde gebruikers geen toegang kunnen krijgen tot privacy gegevens.

Wetswijziging Ziektewet BeZa Va

Toegang externe verzuimbegeleiders

Per 1 janauari 2014 worden de prikkels van de
Ziektewet BeZaVa zichtbaar. Deze wet presenteert
werkgevers de rekening van ziektewetuitkeringen
aan werknemers die na een tijdelijk contract ziek
uit dienst gaan.
U zult nog zorgvuldiger uw Ziektewet- en WIA
administratie moeten bijhouden om financiële tegevallers te vermijden. Absentiemanager ondersteunt uw dossiervorming secuur en beperkt hiermee uw risico’s.

Externe verzuimbegeleiders, zoals arbeidsdeskundigen, psychologen en dergelijke krijgen beveiligde
toegang tot uw verzuimdossiers vanuit een eigen
Absentiemanager beheeromgeving.
Hiermee kunnen zij met uw interne verantwoordelijken binnen de dossiers elektronisch communiceren. 24 uur per dag vanaf iedere werkplek. Toegang tot uw HR systeem voor externe gebruikers is
doorgaans niet te realiseren.

Waar Absentiemanager verder gaat:
Verzuimbeheer, communicatie & prestatie
Absentiemanager biedt een groot aantal extra functionaliteiten die feitelijk noodzakelijk zijn voor het
voeren van een verantwoord verzuimbeheer. Hieronder een aantal kenmerken die aangeven waarin
verzuimbeheer aanzienlijk verder gaat dan verzuimregistratie:
√√ Het verzuimdashboard biedt leidinggevenden
een compleet en helder overzicht van al hun
zieke medewerkers en hun status
√√ De actiemonitor geeft HRM consultants en
externe dienstverleners aan welke acties van
welke betrokkenen uitstaan/komend zijn; de
efficiency van interne en externe betrokkenen
kan daarmee door iedereen worden gevolgd
√√ Eenvoudige toewijzing van verzuimbegeleiders
en leidinggevenden aan medewerkers of
afdelingen
√√ Eenvoudige navigatie tussen HRM-,
re-integratie- en preventiedossiers
√√ Digitale en beveiligde opslag van alle
verzuiminformatie binnen één dossier
√√ Automatische verlenging van WIA-instroom
bij samengesteld verzuim
√√ Afzonderlijk preventiedossier voor het volgen
van preventieve trajecten
√√ Volledige ondersteuning van alle elementen
van de Wet Verbetering Poortwachter
√√ Afgescheiden Medisch Dossier en
spreekuuragenda voor bedrijfsartsen
√√ Inrichting van uw bedrijfsspecifieke
verzuimprotocol met, bijvoorbeeld, signalering
en bewaking van contactmomenten tussen
leidinggevende en werknemer
√√ Meerdere (afdeling of verzuimoorzaak gerelateerde) protocollen binnen één organisatie
mogelijk
√√ Koppeling met Triage

√√ Ondersteuning van meervoudige
dienstverbanden
√√ Aan medewerkers kunnen een tweede en
derde manager worden toegewezen.
√√ Bewaking van ziekmeldingen van
medewerkers met een vangnetstatus
√√ Regresbewaking bij ziekmeldingen ten gevolge
van bedrijfsongevallen e.d.
√√ Notitie functie; hiermee kan iedere
betrokkene met andere verantwoordelijken
op dossierniveau elektronisch communiceren,
bestanden uitwisselen, etc.
√√ Iedere gebruiker kan een andere gebruiker
door middel van de notitie functie een actie
opleggen die in de actiemonitor verschijnt
√√ De module voor registratie en het volgen
van zwangerschap is geheel geïntegreerd
en voorkomt incorrecte of vergeten UWV
procedures op het snijvlak van zwangerschap
en ziekteverzuim
√√ Alle (invulsjablonen van) UWV formulieren
zijn digitaal beschikbaar
√√ Uitgebreide rapportages waarmee de
verzuimpercentages en -frequenties over
perioden kunnen worden gevolgd
√√ Grafische managementrapportage
√√ Mogelijkheid tot uitsluiting van langdurige
verzuimers en individuele werknemers in
verzuimberekeningen
√√ Handhaving van de berichtenstroom voor
medewerkers die ziek uit dienst gaan

Van verzuimregistratie naar compleet verzuimmanagement
Door uw huidige HRM systeem te synchroniseren met Absentiemanager voorkomt u dubbel
bestandsonderhoud en zet u onmiddelijk de stap naar efficiënter verzuimmanagement.

Bel voor meer informatie of een demo: 088 1 888 888
Of ga naar www.absentiemanager.nl

