Automatische berekening woon-werk

Bij reiskostendeclaraties in Self Service is het mogelijk om op basis van een standaard
postcodetabel afstanden te berekenen. Deze functionaliteit is nu ook beschikbaar in standaard
formulieren. Hierdoor kan de afstand voor woon-werkverkeer automatisch worden berekenend
in Self Service. Dit betekent tijdswinst voor uw administratie.
Waar een mutatie als een adreswijziging voorheen
via de administratie werd gestuurd om vervolgens
handmatig de afstand te berekenen op basis van
een routeplanner, kan dit nu automatisch.
Uw voordeel
Dat betekent niet alleen tijdswinst, maar ook
uniformiteit in de berekeningen. Deze worden
eenduidig op basis van de standaard postcode
berekend en zijn daarmee ook gelijk getrokken aan
de vaak reeds gebruikte postcodetabel bij de
reiskostendeclaraties.
Het systeem kan bovendien de gemiddelde afstand
van de heen- en terugreis berekenen waardoor
berekeningen nog accurater zijn.
Geïntegreerd in Self Service workflows
De afstand wordt berekend op basis van het reeds
voor de medewerker bekende woonadres en de
standplaats van de medewerker. Deze standplaats
wordt via eigen rubrieken in Beaufort vastgelegd.
Deze automatische berekening kan worden
geïntegreerd in Self Service-processen zoals:

Indiensttreding

Nieuw dienstverband

Overplaatsing

Wijzigen standplaats/locatie

Wijzigen adres

Meerdere standplaatsen per medewerker
Deze functionaliteit komt het beste tot zijn recht
wanneer uw medewerkers grotendeels een vaste
standplaats hebben. Vaak geldt voor medewerkers
met meerdere standplaatsen en variabele
reisbewegingen dat deze beter in het roosterpakket
berekend kunnen worden dan via een
declaratieformulier in Self Service.
‘Best practices’ inrichting

In een dataverzameldocument wordt u
gevraagd om een aantal bestanden te vullen:
standplaats/locatie per dienstverband;
adres per standplaats/locatie;
bestaande rubrieken.

AAG maakt op basis van het
dataverzameldocument rubrieken aan in
Beaufort (indien nodig) en vult deze met de
aangeleverde data.

AAG integreert de berekening in de gewenste
workflows en levert deze bij u aan voor een
test. Na akkoord worden de workflows live
gezet.
Randvoorwaarden

U maakt reeds gebruik van Self Service Basis
binnen Youforce.

Uw Beaufort-omgeving wordt gehost bij AAG
(anders aanvullende afspraken vereist).
Met een goed gesprek!
Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?
Laat het ons weten via tel. 073 – 640 97 51 of
bekijk de uitgebreide informatie op www.aag.nl.

Standaard postcodetabel
De afstand wordt berekend op basis van de reeds
bekende Youforce-postcodetabel die gekoppeld is
aan de Windows-kaarten (voorheen Nokia-tabel).
Houd rekening met de impact van een wijziging in
de postcodetabel. Het invoeren hiervan vereist vaak
afstemming met de OR.

