SD Worx is gespecialiseerd in payroll, HRM en Tax & Legal.
Op het gebied van salaris- en personeelsautomatisering
biedt SD Worx een ruime waaier aan applicaties die allen
garant staan voor een up-todate personeels- en salaris
administratie, en op maat van uw bedrijfsvoering werden
ontwikkeld.

Personalia en signalisatie

Installatie en implementatie
Voorafgaand aan de implementatie wordt een
inventaris gemaakt van uw personeels- en
salarisadministratie. Het implementeren gebeurt
vervolgens op een gestructureerde manier. Volgens
een met u afgesproken traject en tijdsplan wordt het
systeem in uw onderneming ingevoerd. Desgewenst
verzorgen we ook de gepaste opleiding en training.
Technisch beheer uit handen geven
HELI is verkrijgbaar als ASP-applicatie. Hierdoor kunt
u de software via een beveiligde internetverbinding
vanaf verschillende locaties of pc’s benaderen, zonder
dat u over eigen lokale hard- en software beschikt.
SD Worx neemt hierbij het technische beheer
volledig van u over en zorgt voor de installatie van
updates. Een goede beschikbaarheid en performantie
worden hierbij gegarandeerd. Voor al uw vragen met
betrekking tot de technische werking van het systeem
staat een helpdesk ter beschikking.

Naast platformonafhankelijke implementaties in erpsystemen ontwikkelde SD Worx een eigen productlijn:
HR WEBWORX. De HR WEBWORX productfamilie is
ontworpen voor doorgedreven selfservicetoepassingen
en voorziet in complete HR-automatisering tot en met
volledig geïntegreerde internationale payrollinput. Onder
de productnaam HELI brengt SD Worx al jaren succesvol
diverse systemen op de markt, van eenvoudige invoer
systemen tot geavanceerde personeelsinformatiemana
gement systemen. HELIsystemen kenmerken zich door
een hoge gebruiksvriendelijkheid, omdat ze ontwikkeld
zijn vanuit de wensen en behoeften van de gebruiker. Voor
meer info kunt u terecht op www.sdworx.com.

Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek
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HELI P&O

Een compleet
personeelsinformatiemanagement- en HR-systeem.
HELI P&O is een centraal salaris- en
HR-systeem waarmee P&O Managers de
volledige levenscyclus van hun medewerkers
kunnen beheren. Het systeem ondersteunt de
vijf kernprocessen waarmee iedere P&O
Manager te maken krijgt: Werving & Selectie,
Functioneren & Beoordelen, Ontwikkeling &
Competenties, Beloning en Salaris. De
applicatie beheert alle P&O-gegevens:
personalia, dienstverbandgegevens,
vaardigheden, mutaties, verlof- en
ziekteregistratie, evaluaties etc. Dit alles
verloopt op een gebruiksvriendelijke en
transparante manier. En omdat P&O-gegevens
de nodige vertrouwelijkheid vereisen, beschikt
HELI P&O over een uitgebreide
autorisatiefunctionaliteit.

Uw voordelen
• Centraal beheer van alle P&O-kernprocessen
• Salarisbeheer en personeelsmanagement zijn
perfect geïntegreerd
• Een gebruiksvriendelijke applicatie met wizards en
filters
• Oplossingen op maat van uw organisatie
• Eenzelfde databestand dat vanuit alle
HELI-modules wordt aangesproken
• Naadloos integreerbaar met een MS Office
omgeving
• Exacte proformasimulaties die rekening houden
met cumulatieven

Werving en selectie
Met de module Werving & Selectie beheert u
uw vacatures en sollicitaties. U volgt in een
handomdraai de voortgang van de open vacatures.
De hele procedure, van eerste brief tot definitieve
indiensttreding, is volledig gedocumenteerd: handig
ook als wervingsreserve. Ook de opstart van de
uiteindelijke nieuwe medewerker wordt wel erg
eenvoudig dankzij de koppeling met het centrale
databestand.

Beloning
Flexibele beloningstructuren zijn allang geen
uitzondering meer. Deze module geeft u niet
enkel zicht op salarissen en bonussen, maar
ook op alle secundaire arbeidsvoorwaarden per
medewerker. Collectief toegekende beloningen
kunnen door middel van massamutaties direct voor
meerdere medewerkers worden doorgevoerd. Ook
verstrekkingen en verzekeringen kunt u via deze
functionaliteit overzichtelijk beheren.

Proforma
Met behulp van de Proforma-verkenner kunt
u voor bestaande of nieuwe medewerkers
Proforma-berekeningen maken. U kunt de
werknemerstamgegevens, het salaris en variabele
looncodes toevoegen, verwijderen of aanpassen. De
voorbeeldberekeningen worden gemaakt op basis
van dezelfde gegevens die worden gebruikt voor de
normale loonberekeningen, en houden rekening met
cumulatieven. Uw simulatie is dus tot op de cent
nauwkeurig.

Functioneren & Beoordelen
Resultaten van functionerings- en
beoordelingsgesprekken kunnen op een
gestructureerde wijze worden opgeslagen. De wizard
helpt u de standaardevaluatieformulieren aan te
maken per subgroep. Uiteindelijk ontstaat zo voor elke
medewerker een duidelijk en chronologisch overzicht
van zijn functioneren en loopbaanverloop.
Ontwikkeling & Competenties
HELI P&O registreert per functie welke vaardigheden
worden gevraagd. Op basis van de evaluaties worden
persoonlijke opleidingsplannen uitgewerkt. De nog
te volgen opleidingen, cursussen en trainingen
van medewerkers kunnen worden vastgelegd.
Een uitstekend instrument dus om uw organisatie
competitief te houden.

Verstrekking
Looncomponenten

Salaris
De salarismodule van HELI P&O is ook afzonderlijk
te verkrijgen onder de naam HELI P. Ze omvat naast
de basis salarisfunctionaliteit tevens een complete
rapportage- en verzuimmodule, heldere informatie
over het dienstverband, een geïntegreerde digitale
aangifte, mutaties met terugwerkende kracht,
werkroosters, branchespecifieke tabbladen...
Kortom, de perfecte combinatie van een
uitgebreide functionaliteit met een buitengewone
gebruiksvriendelijkheid.

Cursussen

Afwezigheden en roosters

Dashboard

Overzichten en rapportages
Een goede rapportage fungeert als het kompas van
uw onderneming. De ruim 200 standaardoverzichten
bieden u inzicht in zowel het administratieve als het
managementniveau. Een greep uit de mogelijkheden:
verzuimoverzichten, beoordelingsoverzichten,
verloop per afdeling, bezettingoverzichten... Waar
dit relevant is, kunt u de gegevens ook als grafieken
opvragen. Daarnaast kunnen de overzichten naadloos
in organisatiespecifi eke rapporten worden geplaatst
dankzij de koppeling met MS Office producten.
Bovendien is het mogelijk om op eenvoudige wijze zelf
rapporten en overzichten te genereren.

Beveiliging en autorisatie
Een personeelsmanagementsysteem bevat veel
vertrouwelijke gegevens. Bij de ontwikkeling van
HELI P&O werd dan ook veel aandacht besteed
aan de beveiliging. Autorisaties kunnen op allerlei
niveaus worden toegekend. Voorbeelden hiervan zijn
organisatie, afdelingen, rapporten en schermen. Op
deze manier kan men enkel toegang krijgen tot de
informatie die voor de persoon in kwestie relevant is.
Signaleringsfunctie
Goed personeelsmanagement kenmerkt zich
door alert te reageren op het juiste moment. De
signaleringsfunctie van HELI P&O helpt u daarbij.
U wordt tijdig attent gemaakt op bijvoorbeeld het
aflopen van de proeftijd, het aflopen van een contract,
of beoordelingen die moeten gebeuren. Maar ook
van verjaardagen en jubilea wordt u op de hoogte
gebracht

