Zet technologie voor u aan het werk
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PeopleXchange is een SaaS oplossing en flexibel

Het mes snijdt aan meerdere kanten. Voor HR

en laagdrempelig te integreren in het huidige IT-

wordt het inhuurproces overzichtelijk en

landschap. Wat ons uniek maakt, is dat we een

transparant. Men kan afscheid nemen van het

puur Nederlands bedrijf zijn. De applicatie is

bijhouden van Excelsheets en er kan real-time

gebouwd volgens de Nederlandse eisen aan wet-

gerapporteerd worden aan de business waar

en regelgeving en aanbestedingen.

gevraagd. Finance krijgt de zekerheid van 100%

PeopleXchange is de enige applicatie waarvan

compliance waardoor het risico op boetes nihil

zowel eigen medewerkers, flexibele medewerkers

wordt en minder zorgen bij audit trails

MAATOPLOSSINGEN
Voor de flexibele medewerker
verschaft het inzicht in het
financiële proces en wordt de
communicatie verbeterd. Bij
doorleen van flexibele
medewerkers faciliteert
PeopleXchange de opdrachtgever
in meer en meer eisen waardoor de
kans om een aanbesteding te

en opdrachtgevers gebruik kunnen maken.

 Transparantie
 In control
 Verantwoordelijkheid

flexibele oplossingen voor
uw zakelijke behoeften

WEBOPLOSSINGEN
PeopleXchange is een SaaS
oplossing en flexibel en

Een goed VMS zorgt voor:
Ondanks de huidige economische omstandigheden is
de trend dat bedrijven hun personeelsbestand steeds

 Verbinden

winnen wordt vergroot.

laagdrempelig te integreren in het



verder flexibiliseren, dit vraagt meer en meer aandacht
van het managen van het complete proces van flexibel



personeel.

Grip en transparantie op externe inhuur,
eenduidig proces;
100% Compliance dossiers en volledige

is uniek, volledige transparantie op

afstemming Nederlandse (VOG, VAR,ID, CV,

“Xchange is our difference”

etc.) wet- en regelgeving;.
De oplossing is het integreren van een Vendor
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huidige IT-landschap.
De VMS applicatie PeopleXchange
alle inhuur contracten en
documenten voor u eigen
medewerkers, flexibele



Management System (VMS) die de volledige
levenscyclus van alle flexibele inhuur automatiseert.
Een efficiënte bedrijfsvoering van het flexibele inhuur

Kostenbesparing door

medewerkers en opdrachtgevers.

efficiënter inkoopproces en

Vanuit de Cloud kunnen werken. U

gestroomlijnde processen,

bepaalt wie welke rechten heeft.

minder FTE;


proces vraagt om een geïntegreerde oplossing voor
inhuur, mobiliteit en recruitment.

Als volgende stap op een
marktplaats. Marktplaats
stopt bij het contracteren van

Het gebruik van PeopleXchange levert kostenreductie


op, echter in de meeste gevallen is dat niet het
uitgangspunt om een VMS te gaan gebruiken. Een

externen;
Real-time dashboard;
financiële informatie
inzichtelijk;

beter proces is dat wel

E-BEDRIJFSOPLOSSINGEN
Waar Matching Software stopt en

Check onze aanpak op www.peopleXchange.nl
Met meer dan 30 jaar ervaring kunnen we u zeker
helpen in uw zoektocht.



Aanbestedingseisen;



Reversed billing, sneller facturatie- en
betalingsproces.

HRM en CRM software begint,
biedt PeopleXchange een
toepassing die draait om het
beheren van contracten voor
inhuur van derden.

