Ken de kosten van payroll en HR
HR & Payroll Total Cost of Ownership Scan

Wat kost de HR-functie jouw organisatie? Een even
belangrijke als lastig te beantwoorden vraag. Het optellen
van de kosten die je kwijt bent voor salarisverwerking en het
personeelsinformatiesysteem, dat geeft slechts een beperkt en
onvolledig beeld. Want hoeveel geef je uit aan rapportages?
Wat kosten de koppelingen aan je IT-systeem? Wat ben je kwijt
om jouw administratie blijvend aan de eisen voor de GDPR/
AVG te laten voldoen? ADP kan je helpen al deze kosten
overzichtelijk in beeld te brengen. Wij hebben hiervoor een
handige scan ontwikkeld.

GDPR
Ben jij al GDPR-proof? En zo ja, weet je wat het je kost om dit te
blijven? Wat zijn de kosten wanneer er onverhoopt een boete valt?
Onze scan geeft aan of er met GDPR-risicomanagement winst te
behalen valt.

Payroll Processing
De scan brengt zeer gedetailleerd de kosten van salarisverwerking
en HR én de verwachte ontwikkeling daarvan in de komende 4 jaar
in beeld. Dat volstaat niet met een simpele berekening van de
kosten per medewerker. Er wordt een inventarisatie gemaakt van de
huidige kosten waartoe – bij salarisverwerking in huis – niet alleen
personeelskosten maar ook bedragen voor licenties, it-operations,
software en softwarekoppelingen gemoeid zijn. Maar er komt nog
veel meer bij: kosten voor de accountant, het uitbetalen (money
movement) van de salarissen, contract- en transactiekosten en
natuurlijk verplichte trainingen. Kosten die vaak onzichtbaar zijn
maar die het bedrag dat je denkt uit te geven vaak vele malen
overtreffen!
Een complete inventarisatie maakt een goede vergelijking tussen
‘hetzelfde blijven doen’ en andere toekomstscenario’s mogelijk. Zo
bouw je vanzelf een inzichtelijke business case.

HR Controlling en Reporting
Grote kans dat je nu een behoorlijk bedrag kwijt bent aan toezicht
op de HR-functie. Meestal bestaan deze kosten uit FTE’s plus de
kosten voor tools. Door goed te kijken naar wat er gebeurt ontstaat
inzicht in hoe het beter en efficiënter georganiseerd kan worden

HR Forecasting
Nauwkeurige kostenplanning en betrouwbare forecasting kan
aanzienlijke besparingen opleveren. Deze gegevens zijn bovendien
een onmisbare hulp bij het bouwen van een businesscase.

Dashboard
Inzicht is het sleutelwoord bij onze scan. Dat wordt eenvoudig
bereikt door het simpele maar doeltreffende dashboard. Je ziet in
één oogopslag waar de kosten zitten.

Wat kost dat?
Wil jij weten wat HR jouw organisatie kost? Vraag hier om meer
informatie of maak direct een afspraak met onze consultant voor
een vrijblijvende toelichting.
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