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WELKOM AAN BOORD!
De functionaliteiten van PHOCUS Cloud (HR core &
salaris) zijn nooit af en blijven altijd in ontwikkeling,
zodat jij je medewerkers de best mogelijke service
kunt bieden!
Deze whitepaper geeft je een overzicht van alle
functies die PHOCUS Cloud biedt en de voordelen
die ermee gepaard gaan.
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AANDACHT
VOOR DE
MEDEWERKER
Verwerk de volledige employee journey middels
workflow taken gestuurde functionaliteiten en geef
jouw medewerkers de aandacht die zij verdienden.
Een greep van onze belangrijkste salaris
functionaliteiten
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Blijf in controle

WIJ HOUDEN JE GECONCENTREERD EN OP HET JUISTE SPOOR

HR WORKFLOWS
Binnen HR is het essentieel om de verschillende bedrijfsprocessen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Om
er voor te zorgen dat jij nooit meer een taak vergeet hebben wij HR Workflows ontwikkeld. Je hebt de
mogelijkheid om een van onze systeem workflows te kiezen voor bijvoorbeeld het aannemen van een nieuwe
medewerker of je kan geheel naar jou wens een eigen workflow aanmaken.

DOCUMENTEN GENEREREN
Met de Word add-on creëer je met één druk op de knop documenten voor je klanten. Het aanmaken van een
contract is nog nooit zo eenvoudig geweest, door standaard velden te laten invullen door het PHOCUS Cloud
platform.

DIGITAAL ONDERTEKEN
Onderteken digitaal alle gegenereerde documenten binnen jouw PHOCUS Cloud omgeving. Deze nieuwe
functie vereenvoudigt het proces en voorkomt het probleem van 'afdrukken, scannen en e-mailen'.
Documenten blijven niet meer liggen, wachtend op een handtekening. Je kunt je werk gewoon direct online
afhandelen.

DIGITAAL DOSSIER
Een compleet overzicht van jouw medewerkers. Alle cases, documenten en beoordelingen in één oogopslag
bij elkaar.

HR-DASHBOARD & -RAPPORTAGES
PHOCUS Cloud biedt een breed aanbod van verschillende HR-rapportages & -dashboards. Genereer met één
druk op de knop overzichten over absentie-uren, verzuimpercentages, fte's en afdelingen.

VERLOFREGISTRATIE
Laat medewerkers zelf hun verlof aanvragen. In de ESS staat een duidelijk overzicht van wie er op welk
moment op vakantie zijn en hoeveel uren er nog beschikbaar zijn! Middels een goedkeuringsflow bepaal jij en
of de manager of de vakantie goedgekeurd wordt of niet.

VERZUIMREGISTRATIE
Houd het ziekteverzuim van de medewerker eenvoudig bij. PHOCUS Cloud voldoet aan de Wet Verbetering
Poortwachter en middels koppelingen met arbodiensten is de verzuimbegeleiding volledig op orde.
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Blijf in controle

WIJ HOUDEN JE GECONCENTREERD EN OP HET JUISTE SPOOR

EMPLOYEE SELF SERVICE (ESS)
PHOCUS Cloud biedt twee logintypes voor medewerkers (Employee Self Service of ESS): de
Medewerkerlogin (ESS) en de Payslip Viewer (ESS). Zo hebben medewerkers, via computer of smartphone,
overal en altijd inzicht in hun persoonlijke gegevens, loonstroken en verlof. Ook kunnen medewerkers
verlof aanvragen en/of declaraties indienen.

MANAGER SELF SERVICE (MSS)
Voor managers is er een Managerlogin (Manager Self Service of MSS) beschikbaar. Via deze login kunnen
managers verschillende HR-processen regelen, zoals het accorderen van verlofaanvragen en het beheren
van de personeelsdossiers.

CO-PILOT
De co-pilot helpt je eenvoudig te navigeren door PHOCUS Cloud en houdt je op de hoogte van eventuele
taken die gedaan moeten worden. Zo verlies je nooit meer een taak uit het oog en kun je razendsnel
navigeren.

SLIMME NOTIFICATIES
Bij een openstaande taak in een HR of Payroll workflow, krijgt de gebruiker hier direct een push notificatie
van. Daarnaast geeft de co-pilot netjes een melding als een proces is afgerond. En duurt een taak zoals het
genereren van een rapport langer dan verwacht? Dan krijg je een melding met de vraag of je het op de
achtergrond wil laten draaien. Ideaal voor wanneer je wilt multitasken.

HR SIGNALEN
PHOCUS Cloud verstuurt automatisch meldingen naar iedereen in de keten, van CEO tot HR en uiteindelijk
ook de mensen op de werkvloer. Zo vergeten niemand ooit meer een contractverlenging, mijlpaal of HRtaak.

DECLARATIES
Een medewerker kan eenvoudig onkosten declareren via zijn eigen PHOCUS Cloud omgeving. Denk hierbij
aan reiskosten of andere uitgaven die een medewerker voor het bedrijf heeft moeten doen. De ingediende
declaratie gaat vervolgens door de goedkeuringsflow en wordt uiteindelijk uitbetaald op de eerst volgende
loonstrook van de medewerker.
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Blijf in controle

WIJ HOUDEN JE GECONCENTREERD EN OP HET JUISTE SPOOR

OPLEIDINGEN
Houd de voortgang van de opleidingen van de medewerkers bij. De naam, het instituut, het niveau, de
startdatum en indien van toepassing de einddatum, het eindcijfer, of de medewerker geslaagd en/ of dit
onderdeel uitmaakt van het opleidingsplan.

FUNCTIONERING
Houd de voortgang van de medewerkers bij. Vul eenvoudig de gegevens van het betreffende gesprek in.
De datum, het type, de beoordeling, managers, opmerkingen en u de datum voor een volgend gesprek
invoeren.

MUTATIEFORMULIEREN
De mutatieformulieren module biedt jouw de mogelijkheid om verschillende acties door de medewerkers
zelf te laten uitvoeren. Geef daarnaast managers de bevoegdheid om deze aanvragen goed te keuren.
Hierdoor hoef jij als HR Professional nooit meer aanpassingen zoals een wijziging in het salaris, adres of
functie over te kloppen, alleen eventueel nog maar goed te keuren.

NIEUW MEDEWERKER FORMULIER
Betrek de nieuwe medewerker gelijk bij de organisatie door het ‘Nieuwe medewerk formulier’ in te laten
vullen. Zo maak je een nieuwe medewerker verantwoordelijk voor het correct aanleveren van de data en
scheelt het jou veel overklop werk.
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Jouw medewerkers
verdienen
de best mogelijke
HR-service
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Eenvoudig te koppelen
Gebruik de applicaties die je het liefst gebruikt! Met de open
API (Application Programming Interface) kan je PHOCUS Cloud
koppelen aan al je bestaande software. Het integreren is snel en
heel eenvoudig, je hebt er geen uitgebreide ICT-kennis voor
nodig. Zo gemakkelijk kan het zijn.
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Integraties
Vanaf moment één, tijdens de ontwikkeling van de software,
is ervoor gekozen dat alles wat te zien is in de front-end ook
beschikbaar zou moeten zijn via de API. Dit heeft ertoe
geleid dat er nu ruim 120 partners zijn, die met één druk op
de knop gegevens kunnen uitwisselen.
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Kies de juiste technologie
VOOR IEDER WAT WILS

SECURITY
Nmbrs is ISAE 3402 type 2 gecertificeerd en alle dataverwerking vindt plaats in overeenstemming met de
AVG-voorwaarden. Je kunt er dus vanuit gaan dat je data veilig en in goede handen is.

GDPR WIZARD
PHOCUS Cloud onderscheidt verschillende medewerkerstypes. Via de GDPR tool is het mogelijk om voor de
types 'Ex-medewerker', 'Ex-externe' of 'Afgewezen sollicitant' te zien of de bewaartermijn voor bepaalde
gegevens verlopen is. Elke type medewerker heeft specifieke gegevens die verwijderd dienen te worden na
een bepaald aantal jaar. Met de tool kun je deze gegevens eenvoudig verwijderen.

TWO FACTOR AUTHENTICATION
Voor extra beveiliging van jouw omgeving en jouw gebruikers, is de Two-factor authentication ingesteld.
Nadat de gebruiker is ingelogd met zijn e-mailadres en wachtwoord of OpenID wordt er gevraagd om een
code. Deze code wordt gegenereerd door een Authenticator app, of kan een pincode zijn.

SINGLE SIGN ON
PHOCUS Cloud maakt gebruik van SSO (single sign on). Dat betekent dat je maar één keer hoeft in te loggen
met je gebruikersnaam en wachtwoord om gebruik te maken van meerdere applicaties en websites.

GOOGLE ID, APPLE ID & VISMA CONNECT
Gebruik je Google account, Apple ID of Visma Connect om in te loggen in PHOCUS Cloud.

FINGER & FACE ID LOGIN
Inloggen in de mobiele App voor medewerkers is nog eenvoudiger geworden dankzij de mogelijkheid van
Finger en Face ID.
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Ongekend efficiënt
Bespaar tijd op je dagelijkse
werkzaamheden en combineer je
deskundigheid met onze innovatieve
functionaliteiten om de kwaliteit van je
werk nog verder te verbeteren.
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Ongekend efficiënt
BREEK DE ROUTINE

INTERACTIEVE LOONSTROOK
Wijzig direct gegevens op de loonstrook.

GROOTSCHALIGE WIJZIGINGEN
Voer eenvoudig grootschalige wijzigingen voor groepen werknemers door.
Denk bijvoorbeeld aan maandelijkse bonussen of de uitbetaling van overuren.

PAYROLL RUN CHECKER
Alle salariswijzigingen worden automatisch getoetst aan de hand van een
checklist met 190 controles. Zo voorkom je dat je handelt in strijd met de
Nederlandse arbeidswetgeving.

GOEDKEURINGSKETEN
Zet een aparte goedkeuringsketen op voor elke case voor een betere
stroomlijning van het doorvoeren van wijzigingen.

AUTOMATISEER JE LOONOPDRACHT
Maak een gepersonaliseerde workflow aan voor je maandelijkse loonopdracht
en automatiseer gestandaardiseerde taken.

SIGNALEN
PHOCUS Cloud verstuurt automatisch meldingen naar je werknemers,
managers en administratieve medewerkers. Zo vergeet je nooit meer een
contractverlenging, mijlpaal of andere HR-taken.
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Betrek je medewerkers
Wij geloven dat werknemers net zo
belangrijk zijn als klanten. Een tevreden
werknemer zorgt tenslotte vaak voor
een tevreden klant.
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Betrek je medewerkers
JE STAAT ER NIET ALLEEN VOOR

MOBIELE APP

MANAGER SELF
SERVICE

Medewerkers kunnen verschillende
acties uitvoeren in de mobiele app.
Ze kunnen bijvoorbeeld wijzigingen
doorvoeren, declaraties indienen en
verlof aanvragen. Verder kunnen ze
de verjaardagen van collega's en hun
eigen loonstroken in de app vinden.

Geef managers toegang tot de gegevens van
hun medewerkers in PHOCUS Cloud via de
Manager Self Service login (MSS). Zo kunnen
ze eenvoudig gegevens bekijken,
controleren en aanpassen. Ze kunnen ook
wijzigingen, declaraties en verlofaanvragen
goedkeuren. En verder vinden ze hier ook
verzuim- en verlofoverzichten.

HR WORKFLOWS

MULTILINGUAL

Om er voor te zorgen dat jij nooit meer een
taak vergeet hebben wij HR Workflows
ontwikkeld. Je hebt de mogelijkheid om
een van onze systeem workflows te kiezen
voor bijvoorbeeld het aannemen van een
nieuwe medewerker of je kan geheel naar
jouw wens een eigen workflow aanmaken.

PHOCUS Cloud is beschikbaar in het
Nederlands, Engels, Zweeds en Duits.
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Compleet
Functionaliteiten
Overzicht
Direct ter zake.
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Compleet Functionaliteiten Overzicht
MAKEN EN BEHEREN VAN
BEDRIJVEN

Bedrijven en medewerkers aanmaken, verwijderen of
onzichtbaar maken
Bedrijven en medewerkers importeren via Excel, de Nmbrs
converter of via de loonaangifte
Gebruikerslogins aanmaken voor collega’s, managers en
medewerkers
Zelf beheren wat de verschillende gebruikers mogen zien en
aanpassen Informatie over bedrijf en medewerkers beheren
Opmerkingen, actiepunten en documenten plaatsen bij het
bedrijf of de medewerkers
Signaalinstellingen beheren en aanmaken voor alle HR
signalen Feestdagmodellen, afdelingen en functiemodellen
aanmaken en beheren
Mutatieformulieren instellen, indienen en goedkeuren

MAKEN EN BEHEREN VAN
WERKNEMERS

Nieuwe medewerkers in dienst melden en managers
toekennen voor de signalen
Personalia van de medewerker beheren: persoonlijke
gegevens, adressen en bankrekeningnummers
Dienstverband beheren: medewerkers in- en uitdienst melden
en contracten, afdelingen en managers beheren
Gebruikerslogins aanmaken voor managers en medewerkers
Salarissen aanpassen op basis van een bruto salaris fulltime,
bruto salaris parttime, bruto uurloon, netto salaris, netto
uurloon, werkgeverslasten of meerdere soorten bruto/netto
uurlonen
Vaste en eenmalige looncomponenten toevoegen en beheren
Vaste of eenmalige uren toevoegen, roosters beheren of de
medewerker tijdregistratie laten bijhouden
Kalender van medewerkers bekijken, aanpassen en
exporteren Interactieve loonstrook bekijken en direct
wijzigingen uitvoeren
Bijlagen en opmerkingen toevoegen aan componenten op de
interactieve loonstrook
Declaraties indienen, goedkeuren en weergeven op de
interactieve loonstrook
Verlofinstellingen en -aanvragen beheren
Verzuiminstellingen beheren en de stappen voor de Wet
Verbetering Poortwachter doorlopen
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Compleet Functionaliteiten Overzicht
LOONVERWERKING
UITVOEREN

Loonrun verwerken (of verwijderen/vergrendelen) met
automatische runcontrole
Correctie loonruns (TWK) verwerken
Mogelijkheid om meerdere bedrijven te verwerken,
loonaangiftes en pensioenaangiftes in te sturen
Jaarwissels verwerken
Workflow taken voor alle bedrijven en debiteuren beheren
en verwerken

SPECIFIEKE
INSTELLINGEN VOOR DE
SALARISVERWERKING

Meerdere reserveringen instellen en beheren
Kostenplaatsen beheren en toekennen aan medewerkers
Reiskostenregelingen instellen op basis van staffel, berekende
kilometers en fiscale ruimte
Eigen branches, grootboekrekeningschema’s, salaristabellen,
loon- en urenmodellen aanmaken, beheren en instellen voor
bedrijven
Standaard PHOCUS Cloud instellingen inzien voor de
loonheffingen, minimum lonen, sector, risicogroepen,
looncodes, urencodes, branches, grootboekrekeningschema’s
en salaristabellen
Verschillende regelingen instellen, zoals
werkkostenregelingen of afdrachtsverminderingen
Instellingen voor de loonheffingen van de medewerkers
beheren
Afwijkingen in percentages of grondslag voor
brancheregelingen voor het bedrijf of de medewerkers
instellen
Pensioeninstellingen beheren zoals CAO codes,
beroepencode en evt. Informatie over TSF

ACCOUNTBEHEER

E-mail instellingen beheren voor de automatische signalen
Extra beveiliging instellen met IP valuatie en/of pincodes
Informatie over je abonnement en facturen inzien
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Compleet Functionaliteiten Overzicht
SALARISBEREKENINGEN

Van bruto naar netto en netto naar bruto binnen één
berekening
Automatische toepassing van de voordeelregel
Voor artiesten binnen- en buitenland
Voor pseudo- en anonieme werknemers
Voor grensarbeiders (salary split)
Voor thuiswerkers
Met toepassing van de 30% regeling (verlaging bruto salaris of
bruto inhouding)
Instellen minimumbedrag voor de 30% regeling
Alle herleidingsregels zoals de grensarbeidersregeling
Bouw- en schildersloten
Alle verminderingen en subsidies
Meerdere (4) fulltime bedrijfsroosters
Automatische salariswijzigingen halverwege de periode
Automatische roosterwijzigingen halverwege de periode
Automatische leaseauto wijzigingen halverwege de periode
Automatische berekening reiskostenvergoeding op basis van
adresgegevens
Automatisch bijhouden verlofsaldo op basis van rooster (evt.
aangevuld met extra uren)
Automatisch uitbetalen van verlofsaldo bij uitdiensttreding of
bij uurloner
Vakantiereserveringen, met automatische uitbetalingen bij
uitdiensttreding
Speur- & ontwikkelingswerk (automatische maximering)
Premiekortingen (automatische maximering)
Berekening van de Werkkostenregeling
Verdeling kostenplaatsen, kostensoorten en kostenverdeling
Importeren van salaristabellen
Alles tegen bijzonder tarief kunnen verlonen

HR AUTOMATION

HR workflows voor het automatiseren van alle HR
administratie
Registratie van HR gegevens
Digitaal documentbeheer bij de medewerker
Sjablonen voor het genereren van documenten
HR Signaleringen en webhooks
Afdelingen & managers
Functies
Verlof registratie
Verzuim registratie
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PHOCUS Cloud | Functionaliteiten lijst

Volledig
Rapportage
Overzicht
Elk aspect van jouw bedrijf altijd inzichtelijk.
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Overzicht rapporten
HR- EN SALARISOVERZICHTEN
Betaallijst cumulatief
Werkkostenregeling
Branche overzicht
Dashboard Headcount
Branche overzicht cumulatief
Dashboard Salaris
Dashboard Verlof Interne waarden
Dashboard Verzuim
Journaalposten afdeling
Headcount Afdeling (periode)
Journaalposten afdeling cumulatief
Headcount Bedrijf (periode)
Journaalposten bedrijf
Headcount Kostenplaats (periode)
Journaalposten bedrijf cumulatief
Headcount Kp. / Kd. (periode)
Journaalposten kostenplaats
Medewerker Kp. / Kd. (periode)
Journaalposten kostenplaats cumulatief
Verzuimperc. Afdeling (jaar)
Journaalposten medewerker Verzuimperc.
Bedrijf (jaar)
Journaalposten medewerker cumulatief
Verzuimperc. kostenplaats (jaar)
Loonaangife overzicht
Verzuimperc. Kp./Kd/ (jaar)
Loonaangife overzicht cumulatief
Verzuimuren Afdeling (cum)
Looncomponenten bedrijf Verzuimuren

Afdeling (periode)
ClieOpbestand
Looncomponenten bedrijf cumulatief
Verzuimuren Bedrijf (cum)
Loonstaat
Verzuimuren
Bedrijf (jaar)
Loonstaat alle medewerkers
Verzuimuren Bedrijf (periode)
Loonstroken
Verzuimuren Kostenplaats (cum)
Loonstroken werkgever
Verzuimuren Kostenplaats (jaar)
Run controle Verzuimuren
Kostenplaats (periode) SEPA
Verzuimuren Kp./Kd/ (cum)
Standenregister per looncomponent
Verzuimuren Kp./Kd/ (jaar)
Standaardregister per medewerker
Werkgeverskosten Afdeling (jaar)
SWIFT101 bestand
Werkgeverskosten Bedrijf (jaar)
Verzamelloonstaat Werkgeverskosten
Kostenplaats (jaar)
Verzamelloonstaat cumulatief
Werkgeverskosten Kp. / Kd. (jaar)
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PHOCUS Cloud | Functionaliteiten lijst

Overzicht
branches
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Overzicht branches
Kartonnage- & Flexibele Verpakkingenbedrijf
Kunst en Cultuur (PFZW)
Kunsteducatie (ABP)
Kunsteducatie (PFZW)
Kunststof- en Rubberindustrie
Linnenverhuur-, Wasserijbedrijven en
Textielreinigingsbedrijven
Metaal en Techniek
Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven
Molenaars Bedrijfspensioenfonds
Notariaat
Openbaar Vervoer
Openbare Bibliotheken
Orgelbouwbedrijf
Onderwijs (beperkt ondersteund)
Particuliere Kaaspakhuis Bedrijf
PAWW
Pluimveeverwerkende Industrie
PNO Media
Recreatie (Verblijfsrecreatie en
Zweminrichtingen)
Reis
Schilders
Schoen- en Lederwarenindustrie
Schoonmaak
Sigarenindustrie
Sport (PFZW)
Technische Groothandel
Tentoonstellingsbouw
Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie
(MITT)
Uitzend Branche (beperkt ondersteund)
Verf- en Drukinktindustrie
Vleessector
Vleeswarenindustrie
VVV (PFZW)
Waterbouw
Woondiensten
Zoetwarenindustrie
Zorg & Welzijn (PFZW)

BRANCHES
Afbouw
Agrarisch
Apothekersmedewerkers
Architecten
Bakkersbedrijf
Banden en Wielen
Beroepsgoederenvervoer & Beroepsvervoer
Betonindustrie
Beveiliging
Bouw
Bouwmaterialen
Confectie Industrie
Detailhandel
Detailhandel (Levensmiddelenbedrijf)
Detailhandel (Slagersbedrijven)
Dierenartsenpraktijk (PFZW)
Drankindustrie
Film- en Bioscoopbedrijf
Fysiotherapeuten
Gemaksvoedingsindustrie
Glas (Vlakglas)
Grafimedia
Groenten- en Fruitverwerkende Industrie
Groothandel Bloemen en Planten
Groothandel (Levensmiddelen)
Groothandel in Aardappelen, Groenten en
Fruit
Groothandel in Eieren en Eiproducten en de
Eiproductenindustrie
Groothandel in Textiel en Aanverwante
Artikelen
Herwinning Grondstoffen
Hiswa; Houten- en Kunststoffen
Jachtbouw
Horeca
Houthandel
Houtverwerkende Industrie
Kappersorganisatie Fusion
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Enjoy the ride.
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over Phocus
“Bij ons werken alleen maar sterren”
PHOCUS, is al decennialang actief op het gebied van HR & salaris.
PHOCUS helpt je, door middel van doordacht opgezette diensten en oplossingen, bij het
verbeteren, optimaliseren, continueren en vereenvoudigen van je HR- & salarisprocessen.
De professionals van PHOCUS zijn allround en beschikken over een pragmatische en
resultaatgerichte mentaliteit.
Wij kennen het HR- & salarisvakgebied, de specifieke eisen en kenmerken van de sector. Van
zorg, overheid, onderwijs tot en met het bedrijfsleven.
Al onze consultants zijn ingeschreven bij het NIRPA. Deze inschrijving waarborgt voor onze
opdrachtgevers dat zij altijd verzekerd zijn van de juiste en up-to-date kennis.
Met onze diensten en oplossingen helpen wij HR- & salarisdoelstellingen te realiseren en
waarde te creëren.
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Specialisten met een 360º
visie
PHOCUS is dé specialist op gebied van HR en salaris zaken met een 360° visie.
Vanuit het middelpunt beloningsbeleid verzorgen wij continuïteit, kwaliteit op het gebied
van HR en salaris en realiseren de aansluiting met de financiële administratie.
Dit doen wij door interim- en detacheringsdiensten, maar ook door doelgerichte
consultancy en projectuitvoering.
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voor ieder vraagstuk
een oplossing
VOOR SPECIFIEKE VRAAGSTUKKEN HEBBEN WIJ
PASSENDE OPLOSSINGEN, ZOALS;
Talent Search
Interim HR- en Salarisprofessionals
Implementaties HR- en Salarissoftware
HR- en Salarissoftware
Uitbesteden van HR- en Salarisadministratie
Procesoptimalisatie
HR- en Salarisonderzoek
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HR & SALARIS SPECIALISTEN

Zijn er
vragen?
VOEL JE VRIJ OM CONTACT MET ONS
OP TE NEMEN:
+31(0)172 519 900
ADVIES@PHOCUS.NL
OF BEZOEK ONZE WEBSITE:
WWW.PHOCUS.NL

VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA VOOR
NIEUWS EN UPDATES.
#PHOCUS

HOOFDKANTOOR
ELZENLAAN 1B 2481 LZ WOUBRUGGE
VESTIGING
JAN VAN TINBERGENSTRAAT 206 7559 ST HENGELO

