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HRM-systeem

• Personeelsadministratie

• Salarisadministratie

• Informatie over alle HRM-instrumenten:

 Werving en selectie

 Belonen

 Beoordelen

 Carrière- en loopbaanplanning
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Geïntegreerd HRM-systeem (1)

• Eén systeem voor HRM en personeels- en 

salarisadministratie

• Soms ook financiële administratie en alle andere 

administraties
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Geïntegreerd HRM-systeem (2)

Voordelen:

 Door koppeling wordt veel dubbel 

invoerwerk voorkomen

 Betere communicatie tussen afdelingen

 Bij koppeling salaris- en financiële 

administratie: interne controle 

eenvoudiger 

Nadelen:

 Erg afhankelijk van één systeem (en 

één leverancier)

 Invoeren van systeem dat volledig is 

afgestemd op wensen van álle 

afdelingen is vaak erg ingewikkeld
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Personeels- en salarissystemen (1)

• Functies salarissysteem:

– Alle mogelijke loonberekeningen kunnen maken

– Diverse (fiscale) regelingen kunnen toepassen

– Loonaangifte kunnen indienen

– Gegevensuitwisseling met pensioenuitvoerders
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Personeels- en salarissystemen (2)

• Functies in (zelfstandig) HRM-systeem:

– Registratie van alle werknemers (personeelsgegevens)

– Digitaal personeelsdossier

– Registratie van gevolgde opleidingen en opgedane 

ervaring

– Werving en selectie

– Arbeidsvoorwaarden 
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Personeels- en salarissystemen (3)

• Functies in HRM-systeem (vervolg):

– Personeelsbeoordeling

– Functieprofilering en -matching

– Carrière- en loopbaanplanning

– Verzuim en verlof

– Personeelsrooster

– Urenregistratie
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Personeels- en salarissystemen (4)

• Periodiek aansluiting maken tussen:

– Personeels- en salarisadministratie

 voorbeeld: aansluiting tussen aantal 

personeelsleden en uitbetaling van de salarissen

– Salaris- en financiële administratie
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Beveiligingsmaatregelen

• Fysieke beveiligingsmaatregelen

• Logische (organisatorische) beveiligingsmaatregelen
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Fysieke beveiligingsmaatregelen

• Voorbeelden:

– Fysieke beveiliging van computerapparatuur

– Brandmelders en sensoren

– Firewalls en virusscanners

– Back-ups maken

– Werken met twee servers

– Procedures voor omgaan met hardware, zoals laptops, 

usb-sticks, mobiele telefoons
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Logische beveiligingsmaatregelen

• Voorbeelden:

– Application controls: ingebouwde controlemaatregelen 

die fouten signaleren

– Gebruikersnamen en wachtwoorden

– Toegang tot programma’s en modules uitsluitend 

mogelijk maken voor medewerkers die hiertoe bevoegd 

zijn
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SAAS en ESS

• SAAS (Software As A Service)

(salaris)administratie voeren via internet

• ESS (Employee Self Service)

medewerkers kunnen zelf (online) toegang krijgen tot hun 

gegevens in de personeelsadministratie, zelf mutaties 

doorvoeren, loonstroken en jaaropgaven bekijken en 

downloaden
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