
HR – Human Resources
voor Microsoft Dynamics CRM

De HR oplossing voor Microsoft Dynamics CRM™ levert een complete applicatie aan bedrijven, 
waarmee zij het aanwervingsproces en de rotatie van het personeel kunnen beheren.
Met HR voor Dynamics CRM kunt u het totale aanwervingsproces beheren en een pool van getalenteerde 
kandidaten aanleggen. Dankzij deze oplossing kunt u toezicht houden op alle stadia van de aanwerving: 
kennisgeving van vacatures, zoektocht naar kandidaten, eerste contacten, interviews, evaluaties, selectie en 
aanwerving.

Management oplossing voor aanwerving and medewerkers

Een complete oplossing voor het beheer van de kandidaten

Met de beheermodule voor kandidaten kunnen uw aanwervingsteams de 
beste kandidaten voor een bepaalde vacature identificeren, opvolgen en 
beheren. U heeft vervolgens de mogelijkheid een follow-up te creëren van 
elke potentiële kandidaat, de verschillende aangepaste profielen dankzij 
de functie “opzoeking multi-criteria” en een CV-theek aanmaken. HR voor 
Microsoft Dynamics CRM biedt u een brede waaier van functies zoals:

 > Beheer van de kandidaten via de communicatietools
 > Integratie van CV’s, motivatiebrieven, foto’s en bijlagen
 > Beheer van de achtergrond en de professionele ervaring
 > Beheer van de talenkennis en alle nuttige details over de kandidaat
 > Opslag van relevante documenten bij het profiel van de kandidaat
 > Creatie van een complete historiek omtrent de communicatie met de 
kandidaat

Beheer van de levenscyclus van vacatures

Met de HR oplossing kunt u vacaturefiches maken, het aanwervingsproces 
en de vervaldatum beheren. U heeft eveneens de mogelijkheid om 
de gegevens van de vacatures te registreren en deze te linken aan de 
kandidaten.
Dankzij de multi-criteria functie en het overzicht van het profiel van de 
kandidaat, wint uw aanwervingsteam aan doeltreffendheid.

Voordelen:

Een eenvoudige en doeltreffende 
manier om het aanwervingsproces te 
beheren.

EEN FLEXIBELE OPLOSSING:
 > Minimalisering van de 
aanwervingskosten
 > Optimalisering van de 
aanwervingsduur
 > Eenvoudig en compleet gebruik
 > Identificatie van de beste kandidaten
 > Beheer van het profiel van de 
kandidaten en van de vacatures
 > Integratie van de gegevens in de 
CRM basis
 > Vermindering van de administratieve 
taken

WINST IN EFFICIËNTIE:
 > Compleet beheer van het 
aanwervingsproces
 > Waardering van de ervaring van de 
kandidaat
 > Registratie van de gegevens en 
documenten m.b.t. de kandidaten
 > Weergave van de LinkedIn en Viadeo 
profielen
 > Opzoekingen via kernwoorden
 > Opmaak van een pool van 
getalenteerde kandidaten
 > Creatie en beheer van vacatures



Hou de controle over het aanwervingsproces

Het beheer van uw aanwervingsproces met HR oplossing laat u toe 
kandidaten te koppelen aan vacatures, hun geschiktheid te checken a.h.v. 
een analyse van hun CV (vaardigheden, opleidingen en professionele 
ervaringen). Via filters en woordopzoekingen kunt u de beste kandidaten 
vinden voor een bepaalde vacature. Bovendien worden alle stappen en 
gegevens geregistreerd, zodat alle activiteiten omtrent de vacature en de 
kandidaten traceerbaar zijn.
Zo kunt u alle activiteiten relatief aan een kandidatuur registreren en 
opvolgen, met respect voor de vertrouwelijkheid van de persoonlijke 
informatie van de kandidaten.

De geïntegreerde controlepanelen laten toe de activiteiten en de 
vooruitgang van het aanwervingsproces op te roepen en de gegevens 
in één beweging te genereren. Dankzij de filterfuncties krijgt u een 
gedetailleerde analyse van de gegevens.
 HR Module: U beschikt over een unieke basis van vacatures en 
kandidaten waarin u bepaalde informatie kunt aankruisen en het gehele 
aanwervingsproces kunt beheren.

AANWERVING VANUIT EEN 
UNIEKE BASIS
Met de CRM functies op basis van 
Microsoft Office Outlook kunt 
u uw e-mails, uw afspraken en 
planning van interviews, uw taken 
van contacten beheren vanaf één 
enkele plaats. In samenwerking 
met de aanwervingsmodule kunt u 
uw vacatures en uw verschillende 
profielen beheren vanaf één enkele 
plaats. Zo optimaliseert u uw 
aanwervingsproces.

UW SLEUTELS TOT SUCCES!
Door u de middelen ter 
beschikking te stellen om de 
beste kandidaat te identificeren, 
rationaliseert en optimaliseert de 
aanwervingsprocedure en laat 
voor alle kandidaten een gelijke 
behandeling toe. Deze oplossing 
bewaart op eenvoudige wijze de 
informatie omtrent de vaardigheden, 
de professionele ervaringen, 
opleidingen enz. van de kandidaten. 
Tot slot levert de tool de mogelijkheid 
gemakkelijk een potentiële kandidaat 
voor een bepaalde vacature te vinden.

VERBETERDE BEVEILIGING
De HR oplossing voor Microsoft 
Dynamics CRM werd ontwikkeld 
op basis van een erkend 
beveiligingsmodel die uw 
medewerkers toegang verleent 
tot de vacatures die hen werden 
toegewezen. Indien zij zich in de CV-
theek bevinden, kunnen parameters 
zo worden ingesteld dat de privé-
informatie van uw werknemers 
gemaskeerd wordt.

WIE ZIJN WIJ?
De Prodware Groep, opgericht in 1989, is een van de grootste spelers op het gebied van ICT-diensten. Daarbij combineert Prodware hoogontwikkelde 
technische expertise met diepgaande branchekennis. Dit komt ook tot uiting in de samenstelling van onze teams. Hier zijn zowel ervaren professionals 
uit de IT te vinden, als experts die hun ervaring hebben opgedaan als manager in het bedrijfsleven of bij de (semi)overheid. Als team staan zij altijd klaar 
om klanten te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun organisatie door middel van informatietechnologie. Om het tempo van de technologische 
veranderingen op te vangen, staan de Prodware teams altijd klaar met een uitgebreid portfolio van producten en diensten om aan uw eisen te voldoen, 
ongeacht uw bedrijfsgrootte of behoeften. Omdat de markt nog nooit zoveel flexibiliteit heeft geëist als nu, beperken wij ons niet tot standaardoplossingen, 
maar kunnen we deze ook speciaal voor uw organisatie aanpassen.
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