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Welkom,

BI Right! is begonnen met het uitbrengen van een maandelijkse nieuwsbrief. Op dit 
moment of in het verleden heb je contact gehad met één of meerdere 
medewerkers van BI Right!. Om deze reden denken wij dat het interessant voor je 
is om deze nieuwsbrief te ontvangen.

Nieuwe ontwikkelingen

2015 zijn we gestart met het opbouwen van een nieuwe website met een daarbij 
behorende nieuwsbrief. Afgelopen maand is de website live gegaan en op dit moment lees 
je de eerste nieuwsbrief.
Iedere maand gaan wij artikelen op het gebied van Business Intelligence, Functioneel 
Beheer en HR met je delen. Maar naast het informatieve karakter ontvang je als 
nieuwsbrieflezer exclusieve aanbiedingen die niet elders gepubliceerd worden.
Kijk zeker ook even op de website: www.biright.nl

Verjaardagsaanbieding

BI Right! is jarig! En dat mogen we natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. Iedere 
verjaardag hebben we te danken aan onze klanten, maar zeker ook aan de tomeloze inzet 
van onze medewerkers. Wij bieden daarom dit jaar een unieke aanbieding die u tot meer 
dan 75% voordeel kan opleveren.
Nieuwsgierig? Kijk snel op de site voor de aanbieding!

Verzuim in Beeld

http://www.biright.nl/
http://www.biright.nl/nieuws/artikelen/166-verjaardagsaanbieding


Joep is ziek.
We laten Joep even ziek in zijn eigen bed. Naast ellendig voelt Joep zich ook schuldig 
richting zijn overige collega’s die hij nu met extra werk opzadelt. Ten eerste moet zijn 
werk overgenomen worden door andere medewerkers. Maar ook van belang is dat zijn 
verzuim geregistreerd moet worden.

Nadat verzuim is geregistreerd zijn er meerdere stappen nodig om tot een goede 
verzuimanalyse te komen. Het uiteindelijke doel is om alle verzuimcijfers via verschillende 
invalshoeken te kunnen bekijken.

Om het verzuim eenvoudig in beeld te krijgen zonder zelf deze berekeningen en 
indelingen te maken heeft BI Right! een standaard Business Intelligence oplossing 
gemaakt: “Verzuim in Beeld”.
Lees het hele verhaal over Joep en de bijbehorende oplossing op de site.
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