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Van operationeel naar strategisch HRM! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uw complete personeelsadministratie, 

overzichtelijk, 24/7 beschikbaar voor werknemer 

en management. Veilig in één systeem,  

zoals het hoort. Dat is Real-HRM!  

Modulair opgebouwd, u gebruikt alleen wat u 

nodig heeft. Kortom, al uw HR-processen online 

geregistreerd op één plek; Real-HRM! 

 
Compleet personeelsmanagement systeem 
Met Real-HRM houdt u overzicht over alle HR gerelateerde 
zaken in uw organisatie. Van instroom naar doorstroom en 
uitstroom. Maar ook alle andere  HR-processen waaronder 
het beoordelingsproces en de verlof- en verzuimregistratie 
worden door Real-HRM ondersteund.  
Heldere informatievoorziening resulteert in tevreden 
medewerkers met hoge betrokkenheid, minder verloop en 
een lager ziekteverzuim.  
 
Operationeel HRM is de basis 
Hoe kunt u invulling geven aan tactisch en uiteindelijk 
strategisch HRM als u geen overzicht en tijd heeft? Hiervoor 
dient de basis, operationeel HR, eerst goed ingevuld te zijn. 
Hierin voorziet Real-HRM. 
 
Tactisch en strategisch HRM is het gevolg 
Om uitvoering te geven aan tactisch en strategisch HRM,  
wilt u de mogelijkheid hebben om uw bedrijfseigen 
processen, overzichten en KPI’s  toe te voegen en aan te 
passen. Ook dit kan met Real-HRM. 
  
 
 

 
De voordelen van Real-HRM: 
 

1 Alle HR-processen in één 

systeem 

2 Overzichtelijk en 

gebruikersvriendelijk 

medewerkers-en 

lijnmanagersportaal  

3 Modulair op te bouwen 

naar uw behoefte 

4   Managementrapportage 

zorgt voor inzicht in uw 

organisatie  

5 Integratie met  

salarisadministratie  

6 HR in de cloud 24/7   

of 24/7 op uw server.

  
 

 



Real-HRM, 24/7 toegankelijk, gebruiksvriendelijk, altijd up-to-date, al uw HR processen in één systeem! 

 

Meer informatie op  www.real-hrm.nl 

 

 
Integratie met salarisadministratie 
Voer uw salarisadministratie vanuit uw eigen Real-HRM 
omgeving: efficiënt en kostenbesparend! 
 
Medewerkers- en managersportaal 

Dankzij het gebruiksvriendelijke medewerkersportaal hebben 
alle medewerkers toegang tot hun eigen gegevens. De mede-
werker heeft overzicht in onder meer zijn verlof, declaraties en 
salarisstroken. De verlofaanvraag en het indienen van decla-
raties kan volledig via het medewerkersportaal verlopen. 
Daarnaast hebben managers via het managersportaal direct 
toegang tot de gegevens van zijn of haar afdeling en de 
mogelijkheid om bijvoorbeeld verlof en declaraties goed te 
keuren.  
 
Meer tijd voor uw belangrijkste kapitaal! 

Real-HRM verlicht de administratieve lasten van uw  
(HR-)managers en geeft ruimte om tijd te besteden aan het 
belangrijkste kapitaal van uw onderneming, uw medewerkers.   

 

Gebaseerd op Exact Synergy 

Real-HRM transformeert Exact Synergy tot een volledig 
ingericht en gebruiksvriendelijk HR-systeem. Met  
Real-HRM bent u er zeker van dat HR-processen altijd  
up-to-date zijn en voldoen aan de laatste wet- en regelgeving. 
Exact is marktleider voor bedrijfssoftware in het MKB.  

 

“Dankzij Real-HRM hebben 

we meer overzicht, terwijl  

het gebruik van mail, 

papieren dossiers, Excel-

sheets vrijwel is 

weggevallen.” 
 
 

“Nu onze processen 

geborgd zijn in één 

systeem kunnen we ons 

meer richten op de 

menselijke kant van HR.”  

 

“In het hele systeem  kun 

je zien dat ze verstand 

hebben van HR.”  

 

“Onze medewerkers 

stellen minder vragen aan 

onze HR-medewerker. We 

kunnen zien dat ze actief 

het medewerkersportaal 

gebruiken..”
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