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Welkom,
Grote organisaties zoals de KPN en ABN Amro hebben in de afgelopen jaren
besloten hun HR Administratie te outsourcen aan Raet. Een grote operatie waar
veel specialistische kennis en kunde bij komt kijken.
Gezien de druk op de projecten werd snel duidelijk dat er extra capaciteit nodig
was om deze trajecten te ondersteunen.
In de afgelopen jaren is dus meermaals een beroep gedaan op BI Right! om op
BI gebied de zaak vlot te trekken. Het herschrijven van bestaande rapportages,
het bouwen van nieuwe rapportages, het testen en de acceptatie verkrijgen van de
klantorganisatie, het begeleiden van gebruikers en bouwers behoorden o.a. tot
onze werkzaamheden.
Lees hier de ervaring van Raet.

Business Intelligence en HR - De perfecte match!
Human Resource (HR) afdelingen hebben wereldwijd een groot scala aan gegevens.
Business Intelligence (BI) is de ontbrekende schakel om deze massa aan gegevens om te
zetten in waardevolle informatie. Deze informatie wordt gebruikt als fundering voor
beslissingen die op alle niveaus binnen een organisatie worden gemaakt. De HR afdeling
beheert grote hoeveelheden informatie over werknemers zoals: profielen,
arbeidsvoorwaarden, pensioenen, opleidingen, etc. Dus waarom zou je deze gegevens niet
gebruiken voor bijvoorbeeld werving en selectie, kostenbeheersing of het verbeteren van
de productiviteit? Door BI op verschillende niveaus van HR door de gehele organisatie te
implementeren, zorgt dit ervoor dat het bedrijf de gegevens goed kan analyseren en
erachter komt waar de werkelijke waarde ligt. Lees hier het volledige artikel.

Wat te doen om verzuim te vermijden?
Het verzuim van een werknemer is een grote kostenpost. De kosten van het verzuim van
een werknemer kunnen al snel oplopen tot tweeënhalf keer de brutoloonkosten van deze
werknemer. Het is voor organisaties van belang om verzuim zo veel mogelijk te
vermijden.
Veel bedrijven lopen hier toch nog op vast terwijl met de juiste inspanning het verzuim
teruggedrongen kan worden. Lees hier het volledige artikel.
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