Insperity OrgPlus: Organiseer. Visualiseer. Maak strategieën.
Insperity™ OrgPlus™ stelt bedrijven in staat om hun personeelsbestand gemakkelijk te visualiseren en om goed geïnformeerde beslissingen te nemen met behulp van dynamische, professionele organogrammen en best practice statistieken om uw organisatie op succes af te stemmen.

OrgPlus is de toonaangevende software voor het
automatiseren van het creëren en publiceren van
professionele organogrammen.

Hoe wij helpen

Insperity OrgPlus helpt u bij het creëren van een
solide en duidelijke organisatiestructuur die uw
bedrijf beter stroomlijnt, de workflow
eenvoudiger maakt en zorgt voor het grootst
mogelijke rendement.

OrgPlus biedt uw bedrijf:
• Organigrammen op directieniveau met inzichtelijke
analyse-tools voor het personeelsbestand om
belangrijke statistieken zichtbaar te maken
• Drag-and-drop functionaliteit om organisatorische
wijzigingen te plannen en uw personeelsbestand te
optimaliseren
• Een grote verscheidenheid aan
publicatiemogelijkheden, waaronder Word, HTML
of doorbladerbare PDF en PowerPoint-documenten

Wat is er nieuw in OrgPlus 2012
Welkomstpaneel: Ga sneller aan de slag met additionele visualisatie van uw personeelsbestand.
Import Wizard: Onze nieuwe Import Wizard bespaart u tijd door
minder stappen en beslissingen.

• Standard, Professional of Premium versies die in
de behoeften van kleine en middelgrote bedrijven
voorzien

Planning en modellering: De nieuwe Staging Area helpt bij het
organiseren van werknemersvakjes tijdens het plannen van
wijzigingen in het personeelsbestand.

Waarom zijn wij anders

Op maat gemaakte vooraf gedefinieerde rapporten: Bespaar
tijd met vooraf gedefinieerde rapporten of pas deze op uw
behoeften aan.

Bedrijven maken vaak gebruik van PowerPoint,
Visio en Excel om gegevens over het personeelsbestand te analyseren en organogrammen te
produceren. Deze opties missen geavanceerde
tools, zoals drag en drop planning of diepgaande
statistische analyse van het personeelsbestand.
OrgPlus helpt u bij het creëren en analyseren van
professionele organogrammen in minder tijd,
waardoor uw personeel waardevolle tijd bespaart
en extra functionaliteit geeft om uw personeelsbestand op uw bedrijfsdoelstellingen af te stemmen.
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Lay-out vakje: Verbeterde voorbeschouwing vakje geeft een
nauwkeuriger beeld voordat wijzigingen opgeslagen worden.
Veld vererving: Directe rapporten kunnen velden van vakjes op
het niveau erboven erven, zoals bijv. afdeling, waardoor herhaling geëlimineerd wordt.
Ondersteuning voor de Apple Mac. OrgPlus 2012 draait op een
Windows-aangedreven Mac.*
* Zie aanbevolen Mac specificaties en additionele software vereisten.

“OrgPlus is al lange tijd een van de meest intuïtieve en krachtige tools voor het maken van
organigrammen.”
		

– PC World Magazine

OrgPlus Standard
Ons standaard programma voor het maken van
organogrammen is ontworpen voor organisaties met minder
dan 100 werknemers en is de eenvoudigste manier om
professionele organogrammen op directieniveau te maken.
Personifieer organogrammen door 36 kleurrijke, professioneel
ontworpen sjablonen te gebruiken. Analyseer uw gegevens met
eenvoudige, ingebouwde rapportage-tools en conditioneel
formatteren om relevante werknemers of gegevens op basis
van aangepaste parameters te markeren. OrgPlus Standard
werkt ook automatisch de lay-out van organogrammen bij voor
een optimale weergave en afdrukfunctionaliteit. Tijdrovende
stappen om handmatig personeel toe te voegen of te
verwijderen zijn geëlimineerd.

Creëer en bekijk op maat gemaakte statistieken van uw
personeelsbestand om uw bedrijf beter af te stemmen.

OrgPlus Professional
OrgPlus Professional voegt functionaliteit toe voor het
geautomatiseerd importeren en publiceren en is ontworpen
voor organisaties tussen de 100-1000 werknemers. Het
enige wat u hoeft te doen is uw gegevens op OrgPlus
velden aan te sluiten en u kunt dan snel gegevens uit een
grote verscheidenheid van bronnen importeren. Publiceer
organogrammen naar PDF, PowerPoint of het Web: Automatisch
gegevens synchroniseren zodat uw organogram altijd actueel
is en plan organogrammen in om deze automatisch op
uw intranet, een netwerkstation of via e-mail distributie te
publiceren.

Gemakkelijk het personeelsbestand en de reikwijdte bekijken.

OrgPlus Premium
OrgPlus is bestemd voor organisaties met tussen de 1001000 werknemers, is onze meest uitgebreide toepassing en
voegt het volgen van wijzigingen, robuuste rapportage en
archiveringsmogelijkheden toe. Automatisch notities voor
personeelsacties genereren en gedetailleerde wijzigingen op
uw organogram volgen en archiveren.

“OrgPlus [is] de go-to app voor
het maken van organigrammen.”
		

– Josh G., TechCrunch

OrgPlus 2012 heeft een verbeterde import wizard, die minder
stappen nodig heeft om uw gegevens sneller te importeren.
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Creatie van organogrammen
Eenvoudig professionele organogrammen op directieniveau creëren
Op de beste praktijken gebaseerde weergave of design sjablonen toepassen
Visualiseer HR-statistieken (bijvoorbeeld salaris of reikwijdte)
Intuïtieve op Microsoft Office 2010 gebaseerde gebruikersinterface
Verbeterde import wizard haalt gegevens op uit:
Microsoft Excel, TXT / CSV, LDAP, ODBC DSN, OLE DB, Oracle, SAL (HR-OCI), SQL
Server, Database aansluiting

Planning en Analyse
Modelscenario’s voor organisatiewijziging
Analyseer uw gegevens eenvoudig met ingebouwde rapportage hulpmiddelen
Exporteer gegevens van het organogram naar Microsoft Excel
Medewerkers toevoegen of verwijderen zonder het organogram te herschikken
Drag-and-drop vakjes voor het eenvoudig wijzigen van het organogram

Formatteert organogram automatisch voor optimaal afdrukken or weergave
De “Symbols Library” vervangt tekst door makkelijk te begrijpen visuele symbolen
Professioneel ontworpen sjablonen en voorbeeld organogrammen
Slimme velden markeren gegevens die voldoen aan door de gebruiker gedefinieerde
voorwaarden
Conditionele formattering markeert gegevens die aan uw criteria voldoen

Creëer mappen, telefoon- en e-mail-lijsten om snel contact te kunnen maken
Wandplaten of brochures afdrukken
Afdrukvoorbeeld om het organogram te bekijken voordat dit afgedrukt wordt
Publicatie-wizard om de publicatie- en afdrukmogelijkheden in te stellen.
Publiceer organogrammen naar PDF, Word, PowerPoint en het web
Publiceer organogrammen in doorbladerbare PDF met blijkbare pijlen
Publiceer organogrammen in HTML voor websites en intranetten
Gepland publiceren naar internet, intranet, gedeelde schijf of e-mail

Gegevensautomatisering
Geavanceerde importfuncties voor het filteren en sorteren van gegevens
Hiërarchie-mapper om niet-toegewezen posities of groepen te beheren
Change Log catalogiseert alle wijzigingen in uw organogrammen
Geplande gegevenssynchronisatie met de brongegevens om organogrammen upto-date te houden
Genereer actiemededelingen voor het personeel en gedetailleerde actie rapporten
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Rapportage
Volg organisatorische wijzigingen met een volledige audit trail
Vooraf gedefinieerde, automatisch bijgewerkte rapporten voor snelle beslissingen
Overzichtsrapporten Wijzigingen geven details aan van alle wijzigingen in het organogram

Training & Support
Gratis 30-dagen proefperiode
Bijgewerkte handleidingen waardoor zelfs de meest geavanceerde functies
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gemakkelijk te gebruiken zijn
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Publiceer OrgPlus organogrammen naar
een gedeelde map

Database

Publiceer

Word

PPT

Exporteer
budgetten
naar Excel

Gebruik OrgPlus
voor de planning

PDF

WEB

OrgPlus
Plug-in

Automatisch
e-mail versturen

Importeer informatie van een standaard back-end systeem database of spreadsheet om uw organogram te creëren en bij te werken. Snel communiceren en in ieder formaat, door uw organogrammen met één muisklik naar Word, PDF, PowerPoint of het web te publiceren. Automatische
updates en distributie van organogrammen instellen.

Systeemvereisten
Minimum

Aanbevolen

Aanbevolen Mac Specificaties

Windows® XP
• 500 megahertz of sneller
• 256MB geheugen (of beter)
• 80MB vrij beschikbare ruimte op de
harde schijf
• Schermresolutie 1024 x 768
• MS Office 2003 (SP2)
• Naar HTML publiceren Internet Explorer 8,
Firefox, Safari

Windows® 7 (of hoger)
• 1 gigahertz of sneller
• 1 GB RAM (2 GB voor 10k vakjes,
4GB voor 30k vakjes)
• 100MB vrij beschikbare ruimte op
de harde schijf
• Schermresolutie 1280 x 1024
• MS Office 2010
• Naar HTML publiceren Internet Explorer 8,
Firefox, Safari

Windows® 7 (of hoger)
• Mac OS X v 10.5.6 of hoger wanneer
VMware Fusion 3 gebruikt wordt
• Microsoft Windows 7 besturingssysteem
• Intel-gebaseerde Mac-computer
• 4 GB RAM
• 25 GB vrij beschikbare ruimte op
de harde schijf

Ga vandaag nog aan de slag
Kom meer te weten over het gebruik van OrgPlus voor het beter plannen, organiseren
en managen van uw personeelsbestand. Bezoek ons online op www.altula.nl

“ OrgPlus Professional is een aantrekkelijke en intuïtieve toepassing
voor het beheren van organogrammen.”
		

– CNET Editor Review
CNET editor’s rating:

Altula is de exclusieve internationale distributeur van OrgPlus,
voor verkoop en ondersteuning aan OrgPlus klanten en resellers
buiten de Verenigde Staten.
altula.nl
ORG-P12-244

