
Op 1 juli  
gaan we live 
met AFAS!

Klaar voor de toekomst
Hoe fijn zou het zijn om één portal te hebben waarin je (bijna) alles kunt doen zoals uren verantwoorden, zien wat je actuele verlofstand 
is en verlof aanvragen? Waar je jouw loonstrookjes en jaaropgave kunt vinden. Waar je met je mobiel een declaratie indient en 
vervolgens de status volgt. Waar je alle informatie kunt vinden over trainingen én je direct kunt aanmelden.

Dat kan! We zijn begonnen met de implementatie van AFAS. Vanaf nu worden er stap voor stap functionaliteiten actief. We houden  
je uiteraard op de hoogte. Op 1 juli 2019 gaan we volledig over met Finance, CRM, HRM, Payrol, Recruitment en Projecten.

De voordelen van AFAS voor jou

bijna
Start project is 15/1 

 en we gaan op 1/7 live
Invoer medewerker- en 

salarisgegevens
Alle personeels- en salaris-

gegevens worden inge-
voerd. Zodra dit volledig 

is, wordt dit getest en 
zal vanaf maart 2019 de 

eerste salarisrun vanuit het 
nieuwe systeem worden 

uitbetaald.

Project Update
Tijdens de kwartaalmeet-
ing ontvang je een update 
over het migratieproces 

naar AFAS.

Toegang Hofmeier InSite  
(je persoonlijke  

pagina binnen AFAS)
Je kunt zelf inloggen op 
Hofmeier InSite en hier 

vind je in de basis je NAW 
gegevens en je loonstro-

ken. Je persoonlijke pagina 
wordt gedurende de im-
plementaire steeds meer 

aangevuld met diverse
functies zoals bijvoorbeeld 
een actueel overzicht van 

je verlofuren.

Project Update
Tijdens de kwartaalmeet-
ing ontvang je een update 
over het migratieproces 

naar AFAS.

We gaan volledig  
over op AFAS!

Je gaat je uren registeren 
via Hofmeier InSite.
We gaan factureren  

vanuit AFAS.

Meer functionali teiten 
binnen InSite

Via Hofmeier InSite kun je 
verlof aanvragen, ziek-

meldingen doorgeven en 
declaraties indienen.

Aftrap AFAS
Het projectteam is gestart 
met de basisinrichting. Met 

behulp van opleidingen 
leren we het systeem ken-
nen en wordt deze volledig 

ingericht.

Samenstellen van 
 een testpanel

Alle functionaliteiten moe-
ten getest worden! Wil jij 

onderdeel worden van het 
testpanel?  

Mail naar AfasTestTeam@
Hofmeier.nl

Eerste salarisverwerking 
via AFAS

26 juni: We gaan  
bijna live!!

Tijdens de Hofmeier Zo-
merbijeenkomst krijg je 

de laatste informatie over 
o.a. de urenregistratie in de 

nieuwe stijl.

Na de livegang pakken 
we direct door met de 

volgende acties:
Inrichten van de Hofmeier 

Pocket App zodat je de 
meeste functies via InSite 

ook kunt uitvoeren vanaf je
Smartphone.

Inrichten digitaal  
personeelsdossier

ZZP’ers werkzaam via  
Hofmeier krijgen werk-

instructie en toegang tot 
InSite. Alle informatie over 

opleidingen en je direct 
kunnen aanmelden.
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De voordelen van AFAS voor Hofmeier

Door de bedrijfs-processen zo makkelijk en 
efficiënt mogelijk in te richten, is er meer tijd en 

ruimte om ons te focussen op de kernactiviteiten 
van Hofmeier.

Juli 2019

Alles in 

één app
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