UNIT4 VERZUIMSIGNAAL
WERKNEMERPORTAAL
Met het Unit4 VerzuimSignaal Werknemerportaal heeft de
werknemer inzicht in alle relevante informatie over zijn of
haar verzuim. De werknemer wordt gelijktijdig met zijn of
haar werkgever geïnformeerd en alle gegevens zijn goed
beveiligd en alleen toegankelijk via tweefactorauthenticatie.
Dat is niet alleen heel handig en nuttig voor
de werknemer, maar ook noodzakelijk voor
de werkgever. De Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG) vereist namelijk
dat werknemers op een veilige manier inzicht
krijgen in hun verzuimdossier en daarnaast
stelt het centraal tuchtcollege voor de
gezondheidszorg dat de terugkoppeling
van een bedrijfsarts op grond van een
verzuimconsult gelijktijdig moet plaatsvinden
aan werkgever en werknemer.

Met Unit4 VerzuimSignaal Werknemerportaal
voldoe je volledig aan de strenge eisen van
de wet en geef je werknemers eenvoudig
toegang tot alle relevante verzuiminformatie.

PRODUCT FACTSHEET

Voordelen Unit4 VerzuimSignaal
Werknemerportaal
Veilig

• Eenvoudig in gebruik

Vitaliteit & Mobiliteit

Het overzichtelijke design maakt het navigeren binnen en het gebruik van
het portaal intuïtief en eenvoudig.

• Besparen van kosten
Gebruik van het portaal bespaart kosten voor papier, porto en handling.

• Veiligheid

Agenda

Met het online werknemerportaal kan (persoonlijke) informatie veilig en
volgens de laatste privacyregelgeving worden gedeeld.

• Werknemer meer betrokken
De werknemer staat centraal binnen de keten en kan de stappen tijdens de
verzuimperiode op de voet volgen.

Contact

De werknemer
centraal

• Geschikt voor tablet, smartphone en PC
De werknemer kan alle relevante informatie benaderen vanaf een desktop,
smartphone of tablet op het moment dat hem of haar het beste uitkomt.

Ziek- en betermelden

Dossier

Flexibel
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Unit4 VerzuimSignaal Werknemerportaal Basis en Plus
Het Unit4 VerzuimSignaal Werknemerportaal kan worden afgenomen in twee varianten: Werknemerportaal Basis en Werknemerportaal Plus.
Unit4 VerzuimSignaal Werknemerportaal Basis beschikt over de onderstaande functionaliteiten. Unit4 VerzuimSignaal Werknemerportaal Plus komt beschikbaar
vanaf medio 2019 met aanvullende opties en mogelijkheden. Zie onderstaand.

Werknemerportaal Basis

Werknemerportaal Plus

Documenten, taken en notities

Tweefactorauthenticatie

Alle gedeelde documenten, taken en
notities worden op een handige tijdlijn
gepresenteerd in het portaal voor de
werknemer. Je kunt als werkgever zelf
bepalen welke documenten je wilt
delen en welke niet.

Het Werknemerportaal is beveiligd
met tweefactorauthenticatie waarbij
de werknemer de keuze krijgt om de
tweede factor te ontvangen via de
authenticator app, via sms of door
het gebruik van de USB beveiligings
sleutel.

E-mailnotificatie bij wijzigingen
De werknemer kan via e-mailnotificaties eenvoudig op de hoogte worden
gehouden over belangrijke mutaties
in het Werknemerportaal. Zo kan de
werknemer automatisch e-mails ontvangen als er een document of een
notitie wordt toegevoegd of gewijzigd.

Ziek- en betermelden
Als werkgever kun je zelf bepalen of
je werknemers de optie wilt bieden
om zichzelf ziek en beter te melden
via het Werknemerportaal. Deze
optionele mogelijkheid kan aan- of
uitgezet worden (hiervoor is tussenkomst van een consultant nodig)
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Tonen van contactgegevens
Contactgegevens, van onder andere
casemanagers en leidinggevenden,
kunnen worden getoond in het Werknemerportaal. Als werkgever bepaal
je zelf of je deze informatie wilt tonen
in het portaal of niet.

De werknemer uitnodigen
voor het portaal
Vanuit Unit4 VerzuimSignaal kun je
werknemers eenvoudig uitnodigen
voor hun persoonlijke Werknemerportaal. Je kunt dit individueel doen
of voor een bepaalde groep werknemers selecteren. Uiteraard is het
ook mogelijk deze handeling voor
alle werknemers van een werkgever
tegelijk te doen.

Verzuimmelding accorderen in
Unit4 VerzuimSignaal
Als de werkgever ervoor heeft gekozen
om de optie ziek- en betermelden in het
werknemerportaal beschikbaar te stellen, wordt er in het geval van een ziekmelding automatisch in Unit4 VerzuimSignaal een bericht klaargezet voor
de werkgever (of de casemanager) om
deze ziekmelding te accorderen.

Documenten en notities
accorderen door werknemer
De werknemer heeft de mogelijkheid
om, na het openen van een document
of een notitie, aan te geven of hij
akkoordis met de inhoud of niet.

Agenda afspraken
Toekomstige afspraken met casemanagers, arbo-artsen of andere
verzuimspecialisten worden direct
getoond in het dashboard van het
portaal. Specifieke informatie over
locatie, datum, tijd en contactpersoon
worden weergegeven door de afspraak te selecteren. Bij toevoegen
en wijzigingen van afspraakgegevens
wordt een notificatie verstuurd.

Over Unit4 voor de HR-afdeling
Unit4 is ‘in business for people’. Sinds het
begin van de jaren tachtig hebben wij ons
gespecialiseerd in software voor organisaties
waar mensen centraal staan en het verschil
maken. Onze technologie is van essentieel
belang voor de organisaties die we bedienen het verbetert hun efficiëntie en productiviteit.
Daarbij geloven wij in de kracht van
eenvoud. Dat vertalen wij in software voor
personeelsadministratie, salarisverwerking en
verzuimmanagement die doet wat het moet
doen. Zonder onnodige toeters en bellen zodat
er meer tijd overblijft voor de dienstverlening
aan klanten en/of de medewerkers. Met onze
HR-software kunnen mensen meer waarde
creëren voor zichzelf, hun organisatie en hun
klanten.
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