Uw medewerker
centraal

Binnen uw organisatie zijn uw
medewerkers toch ook uw grootste
goed? Cijfers tonen aan dat
ziekteverzuim en gezondheid een
veelbesproken onderwerp is, dat
direct invloed heeft op de cijfers
van uw organisatie. Daarom is een
efficiënt verzuimbeleid van groot
belang. Met Onvia Verzuim van
Onvia krijgt u inzicht in deze cijfers
en helpen wij u om verzuim terug te
dringen. Kortom, een win-winsituatie.
Door de ontwikkelingen op het gebied
van verzuimmanagement en de snelle
ontwikkelingen op het gebied van ICT is
er behoefte ontstaan aan een tweede
generatie verzuimapplicatie.
Daarom heeft Onvia de applicatie een
tweede generatie verzuimapplicatie.
Onvia Verzuim

Daarom heeft Onvia de applicatie Onvia
Verzuim ontwikkeld: een snelle, krachtige
en betrouwbare ondersteuning van uw
verzuimbeleid. Onvia Verzuim biedt
real-time inzicht in de voortgang van de
processen omtrent preventie, verzuim,
gezondheid en re-integratie. Acties,
bijvoorbeeld in het kader van de Wet
Verbetering Poortwachter (WVP), zijn
volledig geïntegreerd.
Software as a Service: op elk gewenst
moment en vanaf elke locatie inzicht
in, toezicht op en overzicht over het
verzuimproces in uw organisatie via uw pc,
smartphone of tablet.
www.onvia.nl

‘Met Onvia Verzuim hebt u alle

Personaliseren
Het Uniek Persoonlijk
Protocol vertaalt uw
verzuimdienstverlening
naar persoonlijke
accurate acties voor alle
betrokkenen. Gekoppeld
aan de gepersonaliseerde
autorisaties bepaalt u
eenvoudig, tot op het
individuele niveau van
een dossier, voor wie welke
informatie inzichtelijk is. Hoe
complex uw organisatie ook
is, hoeveel organisatielagen uw
organisatie ook kent. De intuïtieve
look en feel, welke door de gebruiker
is te personaliseren, zorgt ervoor dat
uw gebruikers via ‘mijn acties’, ‘mijn
berichten’, ‘mijn dossiers’ en ‘mijn mede
werkers’ altijd maar één klik verwijderd
zijn van alle relevante informatie
over de medewerkers. alle relevante
informatie over de medewerkers. Wilt
u ook de medewerker zelf betrekken?
Via employee self service biedt u de
medewerker de mogelijkheid om zelf
regie te nemen op zijn of haar reintegratie!

Documentmanagement
Onvia Verzuim kent een uitgebreid
document managementsysteem ,
waarmee u de documenten kunt beheren
voor uw organisatie, medewerkers en
dossiers. Alle relevante UWV-documenten
zijn standaard geïntegreerd. Door de
digitale aansluiting bij het UWV (DigiZSM) kunt u uw meldingen niet alleen
direct automatisch doorzetten, maar de
voortgang en terugkoppeling eenvoudig
monitoren.

Rapportages
Verzuimmanagement meetbaar maken!
Wij begrijpen als geen ander dat u inzicht
en grip wilt op preventie, verzuim en reintegratie. Daarom biedt Onvia Verzuim
een groot aantal standaard verzuim- en
managementrapportages waarmee u
o.a. kunt inzoomen op frequent verzuim
en verzuimcijfers. Wilt u gebruik maken
van uw eigen datawarehouse? Dan is dit
middels de verzuim standaard eenvoudig
te realiseren.

Onvia Verzuim

communicatie onder 1 dak. Alle
betrokkenen kunnen met elkaar
communiceren in één pakket,
geheel volgens de eisen van de
huidige tijd!’

Koppeling
Onvia Verzuim biedt de mogelijkheid
om te koppelen met de systemen in uw
ICT-landschap. Of u nu gebruik maakt
van een personeelsinformatiesysteem,
facturatiesysteem, plannings systeem
of datawarehouse. Wij verzorgen, op
basis van de Siviverzuimstandaard,
eenvoudig en beveiligd de gewenste
gegevensuitwisseling voor u. Door
de inzet van moderne technieken als
webservices en secure FTP kan dit
volledig worden geautomatiseerd.

Verzuimsoftware en de
‘modernisering ziektewet’
De Modernisering van de Ziektewet is
vaak in het nieuws. De wetswijzigingen
hebben een enorme impact op
werkgevers en werknemers. Onvia volgt
de wetgeving op de voet en anticipeert
waar nodig op veranderende wetgeving.
Hierdoor is Onvia Verzuim te allen
tijde up-to-date en voldoet het aan de
eisen van onze overheid, zodat u zich
nergens zorgen over hoeft te maken. Wij
faciliteren u met betrekking tot wet en
regelgeving zodat u bijvoorbeeld kunt
voldoen aan de GDPR.

Informatiebeveiliging Onvia
Wij willen u de zekerheid bieden dat uw
gegevens bij ons goed beveiligd zijn,

daarom
zijn we ISO
27001 en NEN 7510
gecertificeerd. Dit betekent
dat onze verzuimapplicatie voldoet
aan de hoge standaard op het gebied
van informatiebeveiliging. ITSEC
bevestigd als onafhankelijke partij dat
wij bovengemiddeld scoren ten opzichte
van andere applicaties die vergelijkbare
gegevens verwerken. Voor Onvia is een
hoge graad van informatiebeveiliging
onderdeel van ons DNA en daarom gaan
wij een stap verder. Een geïntegreerde
medische blacklist zorgt ervoor dat uw
gebruikers alleen datgene kunnen wat
registreren is toegestaan. Aangevuld
met inzage-inzage- bewaartermijnen
IP-whitelisting faciliteren wij u om aan
alle voor u geldende plichten te kunnen
voldoen.

Implementatie
Door onze jarenlange ervaring en kennis
van de markt staan wij u tijdens de
implementatie van Onvia Verzuim bij
met een team deskundige medewerkers
en een inrichting op basis van de best
practices. Deze optimaliseren wij samen
met u tot uw unieke dienstverlening!

Meer informatie
Bent u enthousiast geworden, wilt u meer
informatie over Onvia of heeft u naar
aanleiding van deze leaflet vragen?
Neem dan contact met ons op via
085-0510001 of info@Onvia.nl
www.onvia.nl

