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Koppel uw HRM-systeem  
direct met uw arbodienst 
 

 
 
 

Uw medewerkers ziek en beter melden bij 

uw arbodienst kan eenvoudig met de Real-

HRM koppeling arbodienst. Deze koppeling 

verzorgt het aanmelden van nieuwe 

medewerkers, mutaties en ziek- en 

(gedeeltelijke) betermeldingen richting de 

arbodienst. Dit alles volgens de SIVI-

standaard. 

 

Koppel met Exact Synergy 
Of u nu werkt met Exact Synergy of Real-HRM, 
de Real-HRM koppeling arbodienst verzorgt de 
communicatie met de arbodienst. Door de 
elektronische aanlevering vanuit uw Synergy-
omgeving of Real-HRM worden fouten 
verminderd en kosten gereduceerd. 
 
Koppeling volgens de SIVI standaard 
Real-HRM ondersteunt deze koppeling op basis van de SIVI standaard. De 
Stichting SIVI is het standaardisatie instituut voor de verzekeringsbranche. 
De Real-HRM koppeling arbodienst zorgt dat de volgende gegevens naar uw 
arbodienstsysteem worden gestuurd: 
 

 Aanmelding nieuwe medewerker; 

 Medewerker mutaties; 

 Ziekmeldingen; 

 (gedeeltelijke) betermelding.  

 
De arbodienst verzorgt de verzuimbegeleiding. 
 
 
 
 
 
 

De voordelen op een rij: 
 

1 Gecertificeerde koppeling met uw 
arbodienst. 
 

1. Ook als Exact Synergy add on 
beschikbaar.  
 

2. Op basis van de SIVI standaard. 
 

3. Automatische aanlevering 
ziekmeldingen en (gedeeltelijke) 
betermelderingen. 
 

4. Automatische 
personeelsmutaties. 
 
 



 
 
 
 
 

Wet verbetering poortwachter 
 
Met de Real-HRM koppeling arbodienst kan het proces van de Wet 
verbetering poortwachter nu bij de arbodienst worden ondergebracht. Wilt 
u dit proces in eigen beheer houden? Dan biedt Real-HRM standaard de 
ondersteuning in het hele proces met onder andere dossiervorming, 
documentatie, UWV formulieren en signaleringen op de juiste momenten.  
 
Voordelen 
 
Door een koppeling met de arbodienst voorkomt u - veelal dure -  fouten in 
het proces en weet u zeker dat u belangrijke stappen niet vergeet. U werkt 
hierdoor efficiënter en houdt tijd over voor een persoonlijk gesprek met uw 
medewerker. Allemaal zaken die een verzuimtraject verbeteren en in een 
aantal gevallen versnellen. 
 
Koppeling met uw arbodienst? 
 
De koppeling is reeds met succes gerealiseerd in combinatie met meerdere 
arbodiensten (zie onze site) en is geschikt voor praktisch alle arbodiensten. 
De Real-HRM koppeling arbodienst verloopt automatisch en afhankelijk van 
de arbodienst via webservice dan wel sftp. Datamanipulatie verloopt 
gevalideerd via de Exact repository. 
 
 
  

 

 

Meer informatie? 
 
Kijk op www.real-hrm.nl of neem contact op met:  
 
 
Henk-Jan Wijnbergen 
Sales manager 
h.wijnbergen@activium.nl 
Tel. 088 87 87 000 
 
 

 
 

© Activium B.V., 2017. Alle rechten voorbehouden. Alle hierin vermelde merk- en handelsnamen behoren toe 
aan de respectievelijke eigenaren. Docnr 364.209 versie 1. 
 
 

 


