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PurpleHRI
de standaard voor HR Analytics
PurpleHRM helpt organisaties bij het realiseren van
duurzaam succes door heldere, actuele en accurate
inzichten te bieden.
Onze HR Analytics oplossing PurpleHRI werkt naadloos
samen met alle gangbare en minder gangbare
PI-systemen. De gegevens uit uw
personeelsinformatiesysteem en eventuele andere
bronnen worden ingeladen in PurpleHRI. Vervolgens
zijn de inzichten meteen beschikbaar.
Voor het effectief en efficiënt managen van uw human
resources is kennis van de feiten en werken met
scenario’s essentieel. Binnen andere vakgebieden is dit
al gemeengoed. Het werken met scenario’s behoort
echter niet tot het standaard handelingsrepertoire van de
HRM-discipline. PurpleHRI brengt daar verandering in.
PurpleHRI laat u op een nieuwe manier profiteren van
de data in uw personeelsinformatiesysteem of andere
systemen. Met PurpleHRI haalt u deze waardevolle
gegevens uit uw systemen om ze vervolgens op een
nieuwe, revolutionaire manier inzichtelijk te maken en
tot leven te brengen.

PurpleHRI is ontwikkeld voor organisaties die zich
bewust zijn van de strategische waarde van HR en
gericht stappen willen zetten op dit gebied. De software
is met name bedoeld voor HR-professionals, bestuurders
en (lijn)managers die strategisch met HRM bezig zijn.
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Uw voordelen
Binnen één dag up and running
Modules voor ieder type gebruiker
Inituïtieve en uitgebreide rapportages voor
medewerker, manager en HR
Analyseren was nog nooit zo eenvoudig

Inzicht in uw HR-informatie
Met PurpleHRI beschikt u over een praktische business intelligence (BI) oplossing voor het managen
van uw human resources. U maakt op feiten gebaseerde analyses met slechts enkele muisklikken. U
kunt inzoomen op alle denkbare dwarsdoorsnedes of totalen. Deze informatie kan in de tijd worden
weergegeven en/of op een specifiek peilmoment. Ook kunt u door variabelen in te voeren scenario’s
maken voor de toekomst.
Aan de hand van deze analyses en scenario’s ontstaat
een scherp beeld van het verleden, het heden en de
toekomstige situatie van de organisatie en de
bemensing daarvan. Deze inzichten helpen u bij het
realiseren van een effectief en toekomstgericht
HRM-beleid. Veronderstellingen toetst u eenvoudig aan
de hand van feitelijke, actuele gegevens uit uw eigen
PI-systeem. Zo zorgt u voor een gedegen, onderbouwd
advies en beter beleid.
Inzicht in al uw talenten
PurpleHRI geeft niet alleen inzicht in de harde kant van
HR, maar ook in de zachte. U maakt snel een
eenvoudig analyses van de talenten van uw
medewerkers!

K3R-model Gerard Evers
PurpleHRI is mede gebaseerd op het K3R-model van
Dr. Gerard Evers. Aan de hand van dit model krijgt u
inzicht in de kwantiteit, kwaliteit, kosten en
arbeidsrelaties op zowel individueel als organisatieniveau. Gerard Evers is auteur
van diverse handboeken en
wetenschappelijke artikelen op
het gebied van Strategische Personeelsplanning en wordt gezien
als een autoriteit op dit terrein.
Als hoogleraar Human Capital
Valuation heeft hij veel gewerkt
aan een economische benadering
van HR-vraagstukken. Recent
voerde hij projecten uit voor onder
andere TNT Post, het Ministerie van Buitenlandse Zaken,
Rijkswaterstaat, gemeentes, provincies,
onderwijsorganisaties, zorginstellingen en koepels
hiervan.
Inzet PurpleHRI
Organisaties gebruiken PurpleHRI voor een groot scala
aan HR-vraagstukken.Denk onder meer aan:
t Vormgeven van Strategische Personeelsplanning
t Reorganisaties en onderhandeling met vakbonden
t Meten en analyseren van verzuim, vergrijzing,
functiemix, loonsomontwikkeling, opleidingsniveau en
beoordelingsresultaten

Start Analyzing now
Met PurpleHRI beschikt u over de standaard HR Analytics oplossing die u direct in gebruik kunt
nemen. U beschikt over een uitgebreide analytics template voorzien van duizenden rapportages en
kant-en-klare dashboards. Langdurige ontwikkeltrajecten en implementaties zijn verleden tijd.

PurpleHRI is binnen één dag gebruiksklaar, uiteraard op
basis van uw eigen data. U bent dan nog slechts enkele
muisklikken verwijderd van de meest actuele inzichten in
uw organisatie. Dus start analyzing now.
PurpleHRM heeft jarenlange ervaring met Business Intelligence en het verbinden van verschillende databronnen. Daarom beschikt PurpleHRI over connectoren voor
ieder type HR-systeem

Gegevens met elkaar vergelijken
PurpleHRI ondersteunt u bij het nemen van de juiste
beslissingen op strategisch, tactisch en operationeel
niveau. Het is dan ook essentieel om juiste analyses te
maken. U kunt eenvoudig meerdere gegevens met elkaar
combineren en vergelijken. Zo monitort u eenvoudig hoe
een bepaalde ontwikkeling zich binnen een afdeling of
divisie voltrekt. En u maakt heel makkelijk vergelijkingen
met andere afdelingen of divisies. De bediening is
simpel: klikken, slepen of gewoon selecteren.

Simpele bediening: klikken, slepen of gewoon selecteren
In tegenstelling tot andere geavanceerde rapportage en
analyse instrumenten is PurpleHRI eenvoudig in gebruik.
Een gebruiker hoeft geen kennis te hebben van queries,
formules of draaitabellen. U kunt op iedere tabel of
grafiek klikken, binnen een grafiek slepen of uitgebreide
selecties maken met het selectiemenu. Hierbij wisselt u
eenvoudig tussen dimensies als individu, groep,
afdeling of organisatie.

Zelf selecties maken
Met PurpleHRI maakt u de meest
uiteenlopende HR-rapportages. Maak
bijvoorbeeld meerdere selecties waarin
u beoordelingsresultaten combineert met
de verzuimgegevens, een functiefamilie
en een bepaalde leeftijdsgroep. Zo krijgt
u zowel op organisatie als op inidvidueel
niveau nieuwe inzichten!

Ervaar de kracht van PurpleHRI
Ervaar de kracht van PurpleHRI
Wij nodigen u graag uit om PurpleHRI gedurende twee weken te gebruiken.
t Een intake en analyse van uw HR- en systeemomgeving
t De installatie en inrichting van PurpleHRI inclusief het inladen van uw relevante HR-gegevens
t Een workshop waarin de mogelijkheden van PurpleHRI worden gepresenteerd aan de hand
van uw eigen data
t Een proeflicentie voor 14 dagen

PurpleHRI
PurpleHRI verbindt HR-data en brengt deze tot leven in een complete HR-cockpit. U
heeft toegang tot alle relevante data; het startpunt van iedere toekomstige analyse!

De oplossing
t Duizenden kant-en-klare HR-rapportages
t Overal en altijd toegang tot al uw HR-data
t Uitgebreide toekomstprojecties

Techniek
t State of the art platform: in-memory technologie
t Korte implementatietijd
t Standaard connectoren beschikbaar voor uw huidige HR-systemen

Over PurpleHRM
Purple HRM is een internationaal opererende organisatie voor HR-Analytics en procesondersteuning. PurpleHRM
heeft meer dan 15 jaar ervaring op het vlak van Business Intelligence en HR-organisatieadvies.
PurpleHRM biedt software en services aan organisaties uit diverse branches wereldwijd.
Hiervoor maakt PurpleHRM gebruik van haar grote netwerk van onafhankelijke resellers. Wij zijn in staat om in
ieder land, voor iedere branche passende oplossingen te bieden die volledig aansluiten op de lokaal geldende
wet- en regelgeving.
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