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Faciliteren van Het Nieuwe Werken, geen schaduwdossiers of zoekgeraakte documenten en kostenbesparing zijn
enkele voordelen van het digitaliseren van uw personeelsdossiers. Het partnership tussen I-FourC en Raet
ondersteunt uw organisatie optimaal bij het scannen en online beschikbaar stellen van deze informatie.
Digitaliseren van uw personeelsdossiers is een onderdeel van het e-HRM-proces en biedt uw organisaties efficiëntie en
een duidelijke kwaliteitsslag. I-FourC staat garant voor zorgvuldige digitalisering van uw archief, dat via de innovatieve
HR-portal Raet Online op een eenvoudige wijze beschikbaar wordt gesteld. De HR- en salarisprofessionals binnen uw
organisatie hoeven niet meer te bladeren door stapels salarisstroken of in dikke personeelsmappen. Uw medewerkers
hebben bovendien altijd en overal toegang tot de eigen gegevens.

Dossieropbouw
Met Raet Dossier Online kunt u op overzichtelijke wijze personeelsdossiers opbouwen en breed ontsluiten binnen uw
organisatie. Uw medewerkers krijgen hiermee eenvoudig toegang tot bijvoorbeeld hun arbeidsovereenkomst. Daarnaast
hebben zij altijd en overal hun salarisstrook en de jaaropgave binnen handbereik. Hun HR-dossier kunnen ze ook met
smartphone of tablet raadplegen. Uw organisatie sluit hierbij niet alleen aan op de wensen van uw medewerkers, u
bespaart tevens op papier- en drukwerkkosten én op archiefruimte. Dit heeft een positieve invloed op uw CO2-footprint.

Met Dossier Online voldoet u uiteraard aan wettelijke bepalingen rondom personeelsgegevens, zoals:
‐ Beveiligde opslag;
‐ Wettelijke bewaartermijnen;
‐ Bescherming van privacygevoelige informatie;
‐ Voorschriften rond elektronische archivering voor instanties als de Belastingdienst en het UWV.
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Scanservice
Voor het scannen van de huidige personeelsdossiers naar Dossier Online werkt Raet samen met I-FourC. I-FourC
verzorgt deze activiteit voor u. Wij digitaliseren uw dossiers via hoge-volumescanners en stellen ze beschikbaar in binnen
Raet Online.

I-FourC
I-FourC bedient de digitaliseringmarkt al vele jaren op een zeer effectieve en flexibele wijze. Met doordachte opslag- en
scandiensten in combinatie met geavanceerde softwareoplossingen, zorgen wij ervoor dat onze klanten vanaf dag één
digitaal en papierloos kunnen blijven doorwerken. Uitgangspunt hierbij is dat tijdens de digitaliseringslag alle informatie
op elk willekeurig moment digitaal toegankelijk is. Door het digitaliseren van uw bedrijf bespaart u veel ruimte en dus
geld dat anders opgaat aan de opslag van fysieke dossiers, maar ook op het gebied van efficiëntie doordat uw managers
en medewerkers sneller en accurate bij de benodigde gegevens kunnen komen, en u bespaart op papier en
drukwerkkosten wat uw CO2 footprint zal verlagen.

Anytime, Anywhere and Anyplace
In onze ogen laat digitalisering zich het beste omschrijven als ‘het elektronisch beschikbaar maken van dossiers met
behoud van continuïteit en werkbaarheid’. Het Nieuwe Werken pur sang. Daarom is onze dienstverlening erop gericht op
de overgang van papier naar digitaal zo soepel mogelijk te laten verlopen. Dit doen we op unieke wijze door de
minpunten van papier weg te halen en de plussen van ICT toe te voegen. Met het automatiseren en optimaliseren van de
diverse documentstromen realiseert u niet alleen een forse kostenbesparing, maar verbetert u ook de interne efficiency.
Daarnaast professionaliseert u bovendien uw uitstraling.

Verder praten over de mogelijkheden e-HRM oplossingen voor uw organisatie?
Wilt u praten over de Self Service mogelijkheden voor managers en medewerkers en het beschikbaar stellen van digitale
personeelsdossiers? Neem dan contact op met Sales Support van Raet: 033 45 06 753 of sales@raet.com.
Wij vertellen u graag wat Raet voor u kan doen!

Verder praten over de mogelijkheden van digitaliseren?
Wilt u meer weten over digitaliseren van uw bedrijfskritische informatie, neem dan contact op met Sales van I-FourC:
077 750 11 00 of info@i-fourc.nl. Onze medewerkers vertellen u graag wat I-FourC voor u kan doen!

