
Volg ons op Social Media. Druk op onderstaande knoppen! 

Decennialange ervaring met betrekking tot software 
oplossingen voor HR en salaris afdelingen.

HR en Salaris Software
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Wat is úw uitdaging?

• Bent u op zoek naar een betaalbaar, geïntegreerd e-HRM en 
salarissysteem?

• Wilt u zich geen maken zorgen over functioneel en applicatie beheer?
• Behoefte aan altijd actuele management informatie over uw personeel?
• Staat ESS/MSS (Employee/Manager Self Service) op uw agenda?
• Wilt u opslag van documenten in een beveiligd digitaal dossier?
• Wilt u vaste, voorspelbare en lagere kosten voor uw ICT en software?
• Heeft het direct doorrekenen van wijzigingen in salaris- en 

personeelskosten prioriteit?
• Ziet u de voordelen van efficiënte, digitale communicatie met externe 

instanties? 

 HR SaaS oplossing 

Onze HR Cloud oplosingen zijn snel  
beschikbaar en middels een Best Practice 
ingericht voor uw HR processen en 
bedrijfsregelingen. Ook aan uw eigen specifieke 
eisen en wensen kan uiteraard gehoor worden 
gegeven.
De slimme SaaS toepassingen  ondersteunen 
uw HR processen zoals het proces voor werving 
en selectie, de instroom, doorstroom en 
uitstroom van personeel en draagt door middel 
van competentie en talent management bij aan 
het ontwikkelen van het human capital binnen 
uw organisatie. Alle beschikbare gegevens zijn 
te presenteren door middel van 
gebruikersvriendelijke management 
rapportages die naar uw eigen inzicht kunnen 
worden aangepast.

Uw volledige HR en salaris proces geregeld met onze software 
oplossing!

PHOCUS beschikt over een decennialange ervaring met betrekking tot software 
oplossingen voor HR en salaris afdelingen. Dit heeft ertoe geleid dat we met 
onze moderne en gecertificeerde SaaS (Software as a Service) oplossingen uw 
HR en salaris administratie volledig geautomatiseerd kunnen ontsluiten (voor u 
beschikbaar 7 dagen per week, 24 uur per dag en het gehele jaar door!). 
Daarmee verlaagt u bovendien de kosten voor ICT afdeling, beveiliging, 
functioneel beheer en  onderhoud.
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Onze SaaS toepassingen zijn reeds in gebruik bij ruim 300 
organisaties met meer dan 150.000 gebruikers en beschikbaar in 
12 talen!

De software is door middel van een API (Application 
Programming Interface) koppeling te integreren met andere 
systemen. 
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Wij leveren, beheren niet alleen de SaaS 
toepassing, maar zorgen ook voor een 
volledige implementatie van de CAO, 
inrichting van het loongebouw, gebaseerd 
op uw branche en specifieke bedrijfs 
regelingen. Wij verzorgen het testen, 
opleiding van uw medewerkers tot en met 
het gebruiksklaar opleveren van het 
systeem.
Daarna blijven wij indien gewenst 
beschikbaar als helpdesk voor uw HR en 
salaris gerelateerde vraagstukken.  Wilt u 
de salaris verwerking liever uitbesteden aan 
onze specialisten op ons Shared Service 
Center en alleen de mutaties aanleveren 
dan behoort dit ook tot de mogelijkheden.

Welke HR en salaris oplossing voor uw 
organisatie het meest geschikt is, daarover 
gaan we graag met u over in gesprek. Op 
basis van uw wensen en eisenpakket 
adviseren we de beste oplossing. We 
verzorgen verder alles, vanaf de inrichting, 
implementatie tot en met het operationeel 
maken. Onze consultants zijn helemaal 
thuis in deze lastige materie. 
Wij verzorgen het functioneel beheer en de 
support, uw HR en salaris afdeling kan 
direct na oplevering aan de slag.

PHOCUS onderhoud, beheert, implementeert en serviced

Als de salaris specialist met meer dan 28 jaar ervaring leveren wij 
geïntegreerd met de HR software (of als "Stand-Alone oplossing") een 
bewezen salarispakket voor de Nederlandse markt. 

Salaris SaaS  oplossing
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PHOCUS verzekert uw organisatie van kennis, kunde en kwaliteit 

op het gebied van: 

Processen HR Outsourcing Continuïteit  Uitbesteding  Salarissen.

Meer weten over PHOCUS?

Neem contact met ons op!
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