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Verhoog uw efficiency met onze Manager Self Service module. Bewaar als manager het overzicht
over uw team. De MSS toont u duidelijk de boekingen, afwezigheden, bijzonderheden en zo veel
meer!
 
Met de module MSS geef je managers inzicht in alle relevante HR-gegevens van hun medewerkers.
In het platform kunnen ze altijd en overal hun administratieve processen uitvoeren. Iedere
manager heeft in één oogopslag alle informatie over de medewerkers uit het team bij de hand.
Met één klik starten ze acties, keuren ze ingediende aanvragen goed of af, geven ze
contractwijzigingen door of bereiden een functioneringsgesprek voor.

 
 
 

Betrek uw medewerkers in uw Astrow tijdregistratie platform met de Employee Self
Service module en verhoog zo de efficiency van uw HR-afdeling.
 
De module ESS biedt uw werknemers een interactief platform waarin alle gegevens voor
medewerkers, managers en HR professionals beschikbaar zijn. Waar je medewerkers en
managers kunt ondersteunen met werkstromen, goedkeuringen, taken en signalen. Zo
hebben ze altijd volledig inzicht zonder omslachtigheid. Via de app kunnen medewerkers
en managers ook mobiel het platform bereiken en processen starten.

 

T R A I N I N G T R A I N I N G

Employee Self Service (ESS)

Vermindering administratieve
werkzaamheden dankzij
decentraliseren van werkzaamheden
Efficiency dankzij het feit dat
medewerkers zelf realtime overzicht
hebben van het gewerkt aantal uren
en afwezigheden
Ook toegang via de app

 
 
 

Manager Self Service (MSS)

Deze module kent onder andere de 
volgende voordelen; 

Deze module kent onder andere de 
volgende voordelen:


