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›    Gebruikersvriendelijke mutatielogging
Om op een efficiënte en gebruikersvriendelijke manier 
mutaties binnen SAP-HCM te kunnen controleren hebben we 
een nieuw product gerealiseerd, het mutatieloggingrapport. 
Hiermee kunt u gemakkelijk en snel volledig ondersteuning 
bieden aan het 4-ogen principe of op specifieke mutaties 
controleren.

›  15 jaar HuRis
HuRis bestaat 15 jaar!
15 jaar een betrouwbare partner met passie, kennis en exper-
tise. 15 jaar voorop bij nieuwe ontwikkelingen, waarmee we 
onze klanten helpen meer toegevoegde waarde uit SAP-
HCM te halen. 15 jaar ons ‘gewoon’ gericht op ons vak gebied, 
‘gewoon’ de projectdoelstellingen gehaald, ‘gewoon’ gedaan 
wat we beloofd hebben. Dit, met een bijzondere organisatie, 
een bijzonder team, waarmee we voor en met onze klanten 
bijzondere resultaten hebben gehaald. Vandaar het motto van 
ons jubileum: 15 jaar bijzonder gewoon!

›  Wetswijzigingen 2014
Dit jaar zult u in uw SAP-HCM systeem de werkkostenrege-
ling en de overgang naar SEPA moeten doorvoeren, als u dat 
niet al gedaan heeft. Door onze ervaring hiermee kunnen wij 
dit voor u efficiënt en voor een vaste prijs uitvoeren. Neem 
contact met beheer@huris.nl op voor meer informatie.

›  HCM-Apps in de cloud
Met de HuRis apps kunt u direct en overal gebruik maken 
van HCM apps, doordat deze in de cloud beschikbaar worden 
gesteld, goed beveiligd gekoppeld aan uw eigen SAP-HCM 
systeem.

›  Uw Formulierenstroom digitaliseren?
Met ons nieuwe product FormulierDirect! kunt u de volledige 
formulierenstroom binnen HR digitaliseren. Het invoeren van 
de aanvraag, de workflow, de notificaties, de statusmonitor 
en de automatische opslag in SAP-HCM en het P-dossier zijn 
hierbij volledig geregeld. U kunt dus snel en efficiënt uw 
 formulieren en processen hierin opnemen.

›  Kerstactie
Onder het motto ‘we make a living by what we get, we make a 
life by what we give’ hebben we met onze kerstkaart  al onze 
relaties weer de mogelijkheid gegeven om 20 euro, beschik-
baar gesteld door HuRis, te doneren aan een goed doel. De 
goede doelen zijn hierbij voorgedragen door onze eigen 
mede werkers vanuit hun persoonlijke betrokkenheid. Dit  
jaar mochten stichting Op de Bies, Ouderenzorg Moldavië en 
Alpe d’Huzes 6480 euro verdelen.

›  Partnerships voor HuRis
Afgelopen jaar zijn we zowel SAP Service partner, als SAP 
 Validated Expertise Partner HCM geworden, en de laatste 

 stappen zijn gezet voor ons SuccessFactors 
Partnership. Een mooie bevestiging van 

onze expertise.

›  Nieuwe website
Op onze nieuwe website www.huris.nl kunt u overzichte-
lijk zien waar wij mee bezig zijn, en wat we voor u kunnen 
betekenen. Met deze nieuwe website kunnen we actiever 
ontwikkelingen binnen HuRis communiceren, daarnaast ziet 
hij er vooral heel goed uit! Kijk eens op deze website voor 
een compleet beeld van HuRis, en kom terug voor nieuws en 
ontwikkelingen.

›  Payroll implementaties in 40 dagen
Einde van het jaar 2012 gingen we met 3 volledige interne 
payroll implementaties live, die allen binnen 40 dagen werden 
gerealiseerd. Door deze korte implementatietijd en de payroll 
achtervang van HuRis is een interne payroll ook voor kleinere 
organisaties betrouwbaar en kostenefficiënt uit te voeren. 

›  Bezoek onze stand op het VNSG congres 
Ook dit jaar zijn we weer aanwezig met een eigen stand 
op het VNSG congres. Kom langs op onze stand 37 
om weer eens van gedachten te wisselen en 
te bekijken waar wij u mogelijk verder kun-
nen helpen met het gebruik van SAP HCM. 
Sharepoint integratie, HCM apps, Success-
Factors, digitalisering van de formulieren-
stroom. Zomaar een aantal onderwerpen, 
waar we u verder mee kunnen helpen.

“HuRis begrijpt  echt wat we willen  bereiken. We werken  daarvoor samen aan  ons succes!”Manager HR Ziut

“HuRis voert  

complexe projecten op  

een kwalitatief goede  

manier voor ons uit”

Hoofd BB –  

FB Universiteit leiden



 HuRis in ‘t kort
HuRis richt zich volledig op het snijvlak van HRM processen en SAP-IT.  Sinds 

1998 hebben we ruim 360 SAP HCM-projecten uitgevoerd. Deze projecten 

 betroffen het initiële procesontwerp, de realisatie en het beheer in SAP.  

Van de 360 projecten waren er ruim 80 op het gebied van e-HRM.

Onze kennis en ervaring komt beschikbaar voor onze klanten via onze consul-

tants, van projectleider en functioneel consultant tot ABAP programmeur. Van 

onze 21 consultants zijn er 12 al meer dan 5 jaar in dienst. Van deze 12 consul-

tants zijn er 8 al sinds het oprichtingsjaar, nu 15 jaar geleden, verbonden aan 

 HuRis. Met andere woorden: onze expertise zit verankerd in onze organisatie. 

Dat betekent voor u dat, met HuRis als uw partner, u daadwerkelijk beschikt 

over de juiste kennis en ervaring. Hierdoor wordt echte toegevoegde waarde 

geleverd op uw project. Daarnaast kunt u putten uit een enorme bron van best 

practices. 

De kennis en ervaring met e-HRM projecten heeft ook geresulteerd in een aan-

tal HuRis-producten, waarmee klanten in staat zijn om in zeer korte doorloop-

tijd een bewezen werkende oplossing te implementeren. Deze HuRis Direct!-

producten beslaan een range van e-HRM oplossingen.

Kortom HuRis staat voor Kwaliteit en Toegevoegde Waarde in SAP HCM.

› 
meer informatie

0800-belhuris  (23548747)
info@huris.nl  www.huris.nl

Voor nieuws, vacatures en 
Tips&Tricks volg HuRis op:

“De professionele  

werkwijze van HuRis  

merk je in de planmatige 

aanpak, de rust tijdens  

het project, en in  

het resultaat!”

HR director Simac

“De mede- 

werkers van HuRis 

zijn professioneel,  

flexibel, en beschikken  

over een ruime kennis 

en ervaring”

Projectleider Essent

“HuRis acteert  als een samen - werkings partner, waarin  de  klantvraag duidelijk centraal staat”Teammanager  HR systemen Enexis

http://www.linkedin.com/company/huris
https://twitter.com/hurisbv



