TALENTSOFT HUB
Is Core HR eerder een last dan een
lust? Haal in recordtijd het beste uit
elk personeelsmanagement systeem

68%

van HRD’s willen in de komende 18
maanden HR-data stroomlijnen en beheer
van het personeelsbestand verbeteren.*
*Talentsoft Talent Management Survey 2017

Verander je talent management beslissingen in acties door te vertrouwen op een uniforme en aanpasbaar
Core HR systeem, hoe gedecentraliseerd je organisatie ook is.

Uitdagingen
Data-integriteit,
vindbaarheid en analyse
Voortdurend veranderende
data en real-time updates
Geconsolideerde rapportages
in gedecentraliseerde organisaties
De koppeling met
andere HR-systemen
Schaalbaarheid en kosten

De Talentsoft oplossing
Data-opschoning en geïntegreerde HR-analyses
Selfservice voor werknemers in een heldere, op hun eigen situatie aangepaste
gebruikersomgeving
Meerdere lokale opslagmogelijkheden en wereldwijde consolidatie
met geautomatiseerde datamapping
Aansluitingen en API’s voor alle HR-systemen en native integratie met Talentsoft
producten
Te gebruiken als primair, replicerend of hybride systeem voor alle benodigde HR-data,
met minder tijd en kosten om live te gaan.

Personeelsgegevens inzien
met alle
wijzigingen

In-context
dashboard

Geautomatiseerde
inzichten

Talentsoft Hub is ook:
Organisatiemanagement • Contractbeheer • Lokale templates en opslag
Interface met payroll • ID management • HR administratie • Integratie van analyses • GDPR compliant

Deze bedrijven vertrouwen op Talentsoft
“We wilden een uniforme HR management tool
implementeren voor 27 landen. We kozen om met
Talentsoft te werken, een complete, meertalige,
geïntegreerde talent management oplossing”
Armelle de Madre, Chief People Officer, Arkadin

“Talentsoft consolideert alle kerngegevens van
medewerkers op één plek en ondersteunt al onze HR
processen. Hiermee kunnen we de rapportage van
onze duurzaamheids-KPI’s vereenvoudigen, wat een
belangrijk aandachtspunt is.”
Henrik Rosander, Director Strategic HR,
Toyota Material Handling Europe

OVER TALENTSOFT
Talentsoft is de Europese leider in cloud-based Talentmanagement en Learning software. Talentsoft’s
digitale platform moedigt interacties aan en verbetert de werkervaring van je medewerkers door
competentiemanagement, carrièremanagement en trainingsmanagement te combineren. Talentsoft
biedt een unieke software en analytics oplossing voor het efficiënt managen van HR processen zoals
Recruitment, Onboarding, Talentbeoordeling, Competentiemanagement, training en e-learning en het
beloningsbeleid. De Talentsoft software is als volledig pakket te gebruiken of in losse modules.
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