
De activiteiten rondom personeelsdocumenten kosten HR 
veel tijd. Gegevens overnemen, kopiëren, verzenden naar 
collega’s, controleren, nabellen... noem maar op. Dit kan 
veel sneller en efficiënter, met Perform Now d.m.v.:

1. Handige uren- en verlofregistratie
2. Geautomatiseerde salarisadministratie
3. Eenvoudig werkschema’s maken

Altijd actueel en direct inzichtelijk. Via selfservice raad-
plegen uw medewerkers hun dossier en voeren zelf  
gegevens door.

Geef talent de ruimte
HR kan zich nu richten op wat er écht toe doet: uw mensen. 
Vanuit helder zicht op talenten en kwaliteiten kan HR  
resources efficiënter inzetten, teams slim samenstellen en 
de ontwikkeling van uw medewerkers stimuleren.
Perform Now draagt bij aan betrokken personeel, dat zich 
verbindt met de doelen van uw organisatie. Personeel dat 
beter presteert en hun talenten blijft ontwikkelen.

Realiseer uw doelen
Met Perform Now stemt u alle HR-activiteiten af op de 
organisatiedoelen. Dit geeft uw medewerkers het inzicht 
om ambities waar te maken. Van organisatiedoelen tot 
individuele groei: Perform Now maakt het mogelijk.

Productiever werken, betrokken medewerkers, tevreden klanten: doelen 
van uw organisatie die u sneller en beter kunt realiseren met een HR-
applicatie die al uw bedrijfsprocessen perfect ondersteunt.

Haal méér uit uw mensen
Een vlot HR-proces met Perform Now

‘Ons succes begint 
bij onze mensen’

‘Ware groei vanuit
ieders kwaliteiten’

PERFORM NOW =
FOCUS OP TEAMWORK
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Wat kunnen wij voor u betekenen:
1. Wij ondersteunen u met het overzetten van uw  

personeelsgegevens naar Perform Now.
2. Samen stellen we de standaardopties en aanpassingen in.
3. Vervolgens beschikt u over 1 handig overzicht met alle 

gegevens.
4. Wij kunnen de applicatie integreren met alle belang-

rijke accountingsoftware.
5. Ons betaalbestand wordt geaccepteerd door de lokale 

banken.

Perform Now bestaat uit 3 modules  
(ook apart te gebruiken):

HR Now  
Uren- en verlofregistratie
• Administreren van personeelsgegevens.
• Geautomatiseerd verlofproces.
• Toegang via mobiele app.

Payroll Now 
Salarisadministratie
• Registratie van gewerkte uren en overwerk.
• Loonopbouw met vaste en variabele  

looncomponenten.
• Automatische interne & externe rapportages.

Schedule Now
Planningstool
• Aanmaken van repeterende werkschema’s.
• Efficiënt plannen van alle resources.
• Aanmaken van nieuwe gebruikers met de  

juiste rechten.
• Automatische rapportages.

 

De voordelen
Bespaar tijd en kosten, werk efficiënter:
• Eenvoudig opzetten, veel standaardopties
• Beheer alle HR-diensten vanuit 1 omgeving
• Genereer loonstroken, jaaropgaven en aangiften
• Minder dossierhandelingen = sneller werken
• Alles bij de hand in een veilig, digitaal archief

Gratis eerste advies
Bent u benieuwd wat Perform Now voor uw organi-
satie kan betekenen? Wij komen graag bij u langs 
voor een eerste kennismaking - en adviseren wij  
u direct over de mogelijkheden. Zodat u zo snel  
mogelijk de juiste actie kunt ondernemen.

Bel Qualogy via +597 450 972, of e-mail  
sales@qualogy.sr.

‘Kansen zien begint
bij werkelijk kijken’

PERFORM NOW =
SAMEN DOELEN BEHALEN

PERFORM NOW =
SAMEN AANSLUITING VINDEN
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