Case Parnassia Groep
Manager Self Service Portaal

Gebruiksvriendelijk portaal voor HRM processen
De Parnassia Groep kent binnen haar 9 zorgbedrijven grote mutaties in het personeelsbestand (o.a. in- en uitdiensttredingen). Hierbij
dienen steeds een groot aantal noodzakelijke HRM-processen uitgevoerd te worden. Aangezien SAP geen standaard componenten heeft
om deze processen (combinatie van HRM en operatie) geautomatiseerd te ondersteunen is er door Oliver IT een gebruiksvriendelijke en
intuïtieve weboplossing gecreëerd.

Over Parnassia Groep

De vraag

De Parnassia Groep is een moderne organisatie in de

De Parnassia Groep is in sterke mate afhankelijk van het optimaal

GGZ van 9 zorgbedrijven en in totaal meer dan 8.000

functioneren van haar medewerkers. De gebruikersgroep had een

medewerkers. Zij verzorgen een veelomvattend aanbod van

sterke behoefte om een aantal HRM processen binnen SAP te

specialistische zorg.

optimaliseren, zodat grote mutaties gemakkelijker doorgevoerd
kunnen worden. SAP heeft geen standaard componenten om Operatie

De Parnassia Groep kent een hoge mutatiegraad (15%

en HRM processen geautomatiseerd op elkaar af te stemmen.

doorstroom per jaar), omdat zij veel met vrijwilligers en

Daarom heeft Oliver IT een gebruiksvriendelijke weboplossing

stagiaires werkt.

gecreëerd, die deze afstemming realiseert. Parnassia Groep wilde
onder andere in- en uitdiensttredingsprocessen efficiënter maken,
fouten reduceren en de doorlooptijd verminderen.
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De oplossing

Wat heeft het opgeleverd?

Het Manager Self Service Portaal is geoptimaliseerd,

De oplossing van Oliver IT heeft geleid tot:

managers kunnen er terecht voor diverse procedures en

• Verhoogd gebruikersgemak

aanvragen, die te maken hebben met personele handelingen.

• Optimalisatie van de processen

Aan de intuïtieve webomgeving zijn o.a. de volgende

• Het aantal fouten is gereduceerd

mogelijkheden toegevoegd:

• De administratieve doorlooptijd is afgenomen

SAP Manager Self Service (MSS): de omgeving waarin
de personele handelingen door de manager gestart en
afgehandeld worden.
Werkplekvoorziening: webapplicatie voor het
geautomatiseerde proces van de werkplekvoorzieningen.
Digitaal medewerker dossier: webapplicatie die o.a. het
papieren dossier van de medewerkers vervangt.

Oliver IT. Redefining Simplicity

Onze expertises en diensten

Bij Oliver IT geloven we in de kracht van eenvoud. Daarom

• Solution Architectuur

gaan we bij het ontwikkelen van onze gebruiksvriendelijke

• SAP Netweaver BPM, CE, Portal

web- en mobile- applicaties uit van de werkprocessen

• Proces integratie (SAP XI, PI, PO)

van eindgebruikers. We zorgen ervoor dat deze optimaal

• Web & App development in de meest gangbare en recente

aansluiten bij hun werkzaamheden.

technieken als - SAP UI5, HTML 5, Sencha, Phonegap, Java,
Adobe, Webdynpro, etc.
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