Maak
moeiteloos
foutloze
contracten

Contractgenerator HEINEKEN HRM
Voor HEINEKEN hebben we een contractgenerator ontwikkeld, zodat HRmedewerkers met enkele muisklikken foutloze arbeidsovereenkomsten
én bijlagen genereren. Dankzij de koppeling met HRM-systeem SAP en
het gebruik van slimme tekstblokken hoeven medewerkers nooit meer
over te typen of te zoeken naar de juiste teksten.

De werkwijze
1

Open de Contractgenerator via de ‘snelknop’
in het lint van Word.

2

Verzamel/controleer de benodigde
informatie via het overzichtelijke scherm.

•
•
•

Het scherm is al zoveel mogelijk ingevuld.
Persoonsgegevens worden rechtstreeks uit *SAP gehaald.
De juiste tekstblokken worden automatisch toegevoegd
op basis van keuzes.

3

Verstuur het concept (indien gewenst) met
één klik naar een collega.

4

Klik op de ‘snelkop’ in het lint van Word om
het contract te genereren.

•

Het resultaat
Enorme tijdswinst en foutloze contracten, zowel
qua inhoud als opmaak. Ook het acuteel houden van
teksten kost veel minder tijd en moeite.

Enthousiaste
eindgebruikers

De volledig gepersonaliseerde bijlagen worden
automatisch toegevoegd.

5

Start de workflow om goedkeuring te
krijgen van de eindverantwoordelijke via de
‘snelknop’ in het lint van Word.

6

Toch nog iets te wijzigen?
Dan kunt u eenvoudig heropenen.

*De Contractgenerator integreert ook met andere applicaties/databases.

Simpel, snel, foutloos

“Het invulscherm en de
tekstblokken zorgen voor foutloze,
uniforme contracten en een
enorme tijdsbesparing.”
Yvette Overgoor-Ouwerkerk, HR Process & Support Lead
HEINEKEN International

Voordelen DocSys Contractgenerator
Eenvoudige werkwijze

Altijd in huisstijl

Altijd foutloze inhoud

Overal beschikbaar

Bespaart tijd

Bespaart geld

Nooit meer

Extra functionaliteit

•
•
•
•
•

•

Lang zoeken naar een bruikbare template;
Lang zoeken naar de juiste informatie;
Informatie overtypen of kopiëren;
Puzzelen om de opmaak goed te krijgen;
IT vragen, tekstwijzigingen door te voeren.

•
•
•

Automatisch opslaan in bijvoorbeeld uw
DMS-systeem;
Automatisch digitaal versturen;
Rechtsgeldig digitaal ondertekenen;
Andere functionaliteit op basis van uw wensen.

Meer weten?

Over ons

Wij zijn trots op onze Contractgenerator en willen u
graag -vanzelfsprekend vrijblijvend- meer vertellen
en laten zien. Vereenvoudigen is verbeteren!

De DocSys Contractgenerator is ontwikkeld door
B-ware Business Software. Wij zijn ruim 25 jaar
gespecialiseerd in documentcreatie en hebben
intelligente oplossingen voor al uw correspondentie.
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