Roadmap AFAS
2017

Voorbereiding
1 januari 2018:

juni

Basis inrichting
Het systeem wordt ingericht
voor gebruik door Helicon
Opleidingen.
De standaard regelingen en
CAO worden ingericht en het
payroll-proces (het bruto-netto
traject van je salarisstrook) is
ingericht.

juli

augustus

september

oktober

november

Live conversie uitvoeren en testen

De gegevens van de personeels- en salarisadministratie gaan
van het oude systeem naar AFAS, in deze periode wordt
gekeken of dat allemaal goed gaat zodat per 1 januari alles
vlekkeloos verloopt.

Verzuim
Onder deze knop kun je jezelf
na de livegang ziek en beter
melden. Uiteraard blijft het
belangrijk dat je je leidinggevende ook direct op de
hoogte stelt!

Mijn digitale dossier
Hier vind je vanaf januari je
loonstrook, later wordt hier
meer van je personeelsdossier zichtbaar.

Mijn gegevens
Als je klikt op de knop ‘mijn
gegevens’ kun je je eigen
gegevens inzien. Ook kun je
in AFAS onder andere je
adres en rekeningnummer
wijzigen.

Declareren
Onder de knop ‘declareren’
kun je straks bijvoorbeeld je
reiskosten gemakkelijk
digitaal declareren.

LIVEGANG

december

Training directeuren en
teamleiders
Directeuren en teamleiders
worden klaargestoomd voor
AFAS.

Instructie AFAS voor
medewerkers
Een handleiding voor het
gebruik van AFAS.

Testpanel

Vanaf nu is AFAS live,
bereikbaar via MijnHelicon!
Januari 2018: ‘rondje langs
de vestigingen’.
Nu iedereen zelf aan de slag
mag gaan met het nieuwe
systeem is functioneel
beheerder AFAS HRM
Mieke van den Heuvel
op elke vestiging een keer
aanwezig. Voor alle vragen
en opmerkingen kun je altijd
bij haar terecht.
Januari 2018: veel gestelde
vragen beschikbaar in AFAS.
De veel gestelde vragen én
antwoorden zijn hier snel en
overzichtelijk te vinden.

Een groep medewerkers van
verschillende vestigingen en
functies test AFAS.
Je kunt je hiervoor opgeven bij:

(m.j.vandenheuvel@helicon.nl)

Belangrijke momenten in project
Informatie over wat we doen
Belangrijk voor jou als medewerker

NA LIVEGANG:
 Inrichting AFAS Pocket-app voor je smartphone
 inrichting ‘Werving en selectie’. Sollicitanten kunnen
solliciteren via Helicon AFAS Outsite.
 Inrichting ‘Mijn digitale dossier’.
 Het personeelsdossier wordt gedigitaliseerd.
 Dit dossier ga je, naast je loonstrook, terugvinden
onder de knop ‘Mijn digitale dossier’.

