
HRNOW
HRNOW is de HRM-module van PerformNOW en heeft de 
volgende functionaliteiten:

1. Registratie personeelsgegevens
Met HRNOW kunt u de volgende personeelsgegevens 
registreren:
 • NAW-gegevens van de medewerker
 • contractgegevens
 • (basis)salarisgegevens
 • bankgegevens t.b.v. de salarisuitbetaling
 • bedrijfsreglementen
 • verblijfs- en werkvergunningen
 • ziektekostenverzekering
 • gezinsleden en contactpersonen
 • persoonlijke skills
 • genoten opleidingen
 • werkervaring

Het is ook mogelijk om elektronische documenten toe te 
voegen aan het dossier van de medewerker.

2. Afwezigheidsregistratie
Met HRNOW kunt u de verschillende afwezigheids-
vormen registreren, onder meer ziekteverlof, vakantie 
en spoedverlof. Deze lijst kan zelf worden samengesteld, 
aan de hand van wat binnen uw organisatie gangbaar is. 

De workflow van de applicatie:
 •  Verlof aanvragen kan de medewerker zelf via een 

selfservicescherm.
 •  Bij het opstellen en indienen van de aanvraag zijn 

de saldi van de verschillende verloven te zien, zodat 
de aanvrager gelijk weet of hij een geldig saldo 
aanvraagt. 

 •  Is de aanvraag ingediend? Dan kan er een mail 
worden verstuurd naar de persoon die de aanvraag 
moet beoordelen. Wordt er geen mail verstuurd, 
dan ziet deze persoon de aanvraag in zijn dashboard 
(zie punt 5). 

 •  De medewerker wordt per e-mail op de hoogte 
gesteld van het besluit.

Wilt u de processen van uw HR-afdeling en de Payroll automatiseren en 
deze zo efficiënter maken? Maak kennis met de oplossing PerformNOW. 
PerformNOW bestaat uit een HRM-module en een Payroll-module. Deze kunt 
u desgewenst afzonderlijk van elkaar gebruiken. Hieronder ontdekt u van 
beide modules de belangrijkste functionaliteiten. Heeft u specifieke eisen of 
wensen? Maatwerk is altijd mogelijk.
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3. ‘Tijd voor tijd’-registratie
Met HRNOW kunt u overwerkuren registreren die 
gecompenseerd worden met extra verlofdagen.

4. ‘Geld voor tijd’-registratie
Met HRNOW kunt u overwerkuren registreren die 
uitbetaald moeten worden. 

5. Dashboard
Met HRNOW heeft u de beschikking over een dashboard. 
In één oogopslag zijn alle acties of attenties te zien. 
Zoals aflopende contracten, aflopende proeftijden of 
verlofaanvragen.

6. Rapportage
HRNOW bevat de volgende standaardrapporten (voor het 
hele bedrijf, per afdeling of per persoon): ziekteverzuim, 
opgenomen verloven en geplande verloven.

PAYROLLNOW
PayrollNOW is de salarisverwerkingsmodule van 
PerformNOW. Deze module kan standalone werken, of 
geïntegreerd worden met HRNOW. In de geïntegreerde 
oplossing worden de basisgegevens uit HRNOW gehaald. 
Deze module bevat de volgende functionaliteiten:
 •  verwerken van loontypes: brutoloners (maandloners), 

uurloners en forthnighters
 • verwerken van meerdere valuta’s
 •  toekennen van bestaande en zelf te definiëren 

looncomponenten
 •  genereren van loonslips en alle relevante 

documenten voor de fiscus
 •  koppeling met een prikklok of het inlezen van de data 

daarvan

INTERESSE? 
Bent u benieuwd wat PerformNOW voor uw 
organisatie kan betekenen? Neem contact op met 
Shailish Rambaran Mishre via (00) 597 450 972 of 
sales_caribbean@qualogy.com. Wij komen graag bij u 
langs voor een eerste kennismaking – en adviseren u 
direct over de mogelijkheden.
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