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Hyperintelligent, hoogopgeleid, uiterst betrouwbaar,
nooit ziek, geen vakantie, vrije dagen of
zwangerschapsverlof. En met één druk op de knop
oproepbaar. Wie wenst niet zo’n assistent…

VerzuimAssist
Uw gedroomde assistent.

	Moderne webbased
verzuimapplicatie, altijd
en overal toegankelijk
(platformonafhankelijk)
	Voeren van uitgebreide
arbo- en verzuimadministratie
(Poortwachterproof)
	Informatiedossiers per
medewerker en rechtstreekse
koppeling met UWV
	Online mogelijkheid tot
ziekmelding en inzage door
werkgever, arbodienst en mede
werkers
	Periodieke verzekeraars
rapportage met
schadeberekening alsmede
een naverrekeningsoverzicht
	Afgeschermde omgeving met
toegang voor (bedrijfs-)arts en
andere medici en artsenagenda
	Logische en eenduidige opbouw
zodat iedereen er snel mee kan
werken
	Uitgebreide plannings
voorzieningen voor
Arbo & bedrijfsartsen
	Zoeken wordt vinden door een
uiterst krachtige zoekfunctie die
steeds direct toegankelijk is
	Koppelingen mogelijk aan P&I- en
overige administratie-systemen
	Uiterst overzichtelijke
managementinformatie
	Eenvoudig importeren/
exporteren van/naar financiële
pakketten en MS Excel etc.
	Ondersteuning door ervaren
gebruikers (helpdesk-functie) en
automatische updates
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Het complete pakket
Kent u dat gevoel? Het overzicht te missen in
uw verzuimadministratie? Gevangen te zitten
in de beperkingen van uw huidige systeem?
Terwijl u á la minuut, met een druk op de
knop volledig ‘in control’ wilt zijn… Neem het
heft in eigen handen en kies voor ChainWise
VerzuimAssist, het complete pakket in
verzuimbegeleiding en verzuimregistratie.
Logisch voor de gehele keten
ChainWise VerzuimAssist biedt alle
functionaliteit die verzuimmanagement en
Arbo-organisaties verlangen voor efficiënt
beheer en ondersteunt de gehele keten van
het verzuimproces.
ChainWise VerzuimAssist is opgebouwd uit
een aantal logische, op de praktijk gebaseerde,
stappen waardoor handmatige handelingen
tot een minimum worden beperkt en de
verschillende processen naadloos op elkaar
aansluiten.
Overzicht, naar wens voor iedereen
Voor een goede bedrijfsvoering is een
overzichtelijke en op ieder moment eenvoudig
te raadplegen interne informatiebron voor u
en uw daartoe geautoriseerde medewerkers
van levensbelang. U wilt een overzichtelijk en
eenduidig inzicht in uw diensten en resultaten.
Hoe eenvoudig of complex dan ook,
ChainWise VerzuimAssist zorgt continue voor
overzicht, slim zoeken is standaard!
De functionaliteiten waarvan uw individuele
medewerkers gebruik kunnen maken, is
afhankelijk van de rechten die heel eenvoudig
aan gebruikers worden toegekend.
Koppeling met uw financieel systeem
ChainWise VerzuimAssist is eenvoudig te
koppelen met uw financieel systeem. Standaard
is ook voorzien in een handige exportfunctie.
Indien noodzakelijk is maatwerk te leveren.
ChainWise VerzuimAssist heeft de beschikking
over koppelingen met ondermeer:

Volledig webbased
ChainWise VerzuimAssist is webbased, dus
platform- en werkplekonafhankelijk. U maakt
gebruik van onze webservices waardoor u
geheel online uw dossiers kunt beheren.

Op ieder moment heeft u alle benodigde
bedrijfsgegevens bij de hand, niet in het minst
door de uiterst krachtige zoekfunctie.

Verzuimmanagement
Verzuimbegeleiding en verzuimregistratie
volledig overzichtelijk en onder controle.

Vindbaarheid
Krachtig zoeksysteem voor het snel vinden
en toegankelijk maken van de informatie.

Relatiebeheer
Inzicht in uw relaties en contactpersonen.
Geeft de status van offertes en projecten.

Managementinformatie
Op ieder gewenst moment een actueel
overzicht van de stand van zaken.

Projectmanagement
Plannen, managen en besturen.
Overzicht dagelijkse planning en resources.

Integratie met Outlook
Direct vanuit uw projectmanagement alle
Outlook faciliteiten voorhanden.

Documentbeheer
Archivering en versiebeheer goed
georganiseerd en daar waar u het verwacht.

Financieel overzicht
Helderheid in uw facturatie en inkoop.
Koppeling met uw financieel systeem.

Webbased

Logisch

Modulair

Toegankelijk
Integraal

Een systeem wat met u mee groeit
Zoekt u een oplossing die probleemloos
met uw organisatie mee kan groeien?
ChainWise VerzuimAssist biedt u een
attractieve mogelijkheid. U rekent eenmalig
een instapfee af waarna u per geregistreerde
klantmedewerker met ons afrekent.
ChainWise VerzuimAssist support
Onze medewerkers staan graag voor u klaar.
Wij geven niet op voordat uw vraag is
beantwoord of uw probleem is opgelost.
Kies voor ChainWise VerzuimAssist
Ontworpen en ontwikkeld om verzuim- en
arboprocessen te ondersteunen. Door het
maximaliseren van de automatisering en
minimaliseren van handmatige handelingen.
Met de krachtige, slimme en modulair
ontwikkelde software van ChainWise
VerzuimAssist heeft u uw verzuimadministratie
van A tot Z onder controle. Kies voor maximale
efficiëntie, het minimaliseren van de kosten en
maximaliseren van de inkomsten. Meer weten?
ChainWise geeft u graag, uiteraard zonder
enige verplichting, een demonstratie die u zal
overtuigen. Mail office@chainwise.nl of bel:

074 24 90 430

Eenduidig

Hosting

VerzuimAssist
VerzuimAssist is een door ChainWise
ontwikkelde applicatie welke in nauwe
samenwerking met AssistVerzuim te
Rijssen tot stand is gekomen. Inmiddels
maken naast AssistVerzuim ook vele andere
organisaties gebruik van VerzuimAssist.
Voor meer informatie over AssistVerzuim
zie www.assistverzuim.nl
Wie is ChainWise
ChainWise ontwikkelt naast de
applicatie voor verzuimbegeleiding
en verzuimregistratie ook applicaties
voor relatiemanagement, project
manangement en procesondersteuning.
Kijk op www.chainwise.nl

ChainWise
Demmersweg 40
7556 BN Hengelo
T 074 24 90 430
info@chainwise.nl
www.chainwise.nl/verzuimassist

