
Nieuwsbrief  
ATTENTIA ICT 

Over onze nieuwe drukker 
Wist je dat… 
… we op 1 januari 2009 onze loondocumenten niet meer door de firma SPEOS laten drukken omdat zij 

regelmatig niet op tijd leverden? 
… we dan wel bij de firma Joos terechtkunnen? 
… zij ook de loonstroken van Securex drukken? 
… Serge al weken bezig is met de overstap naar Joos? 
… de firma Joos ook de voetbaltickets van Euro2000 drukte? 
… vanaf 15 juni 2008 al testen beginnen met elektronische documenten? 
… we dus binnenkort ook zelf onze loonstroken per mail, met Certipost of met online bankieren kunnen 

ontvangen? 

Over het HR-Dashboard  
Wist je dat... 
... dit werd ontwikkeld om het senior management van onze klanten een strategisch werkmiddel te 

bezorgen waarmee ze hun human resources in kaart kunnen brengen? 
... deze applicatie key performance indicatoren (kpi’s) weergeeft zoals een headcount, gemiddeld salaris 

en gemiddeld verloop? 
... de software vanaf juli live gaat en er vanaf medio juni roadshows worden voorzien? 
... er nog dit jaar een tweede fase wordt afgerond waarbij de kpi afgezet kunnen worden ten overstaan 

van targets? 
... er een derde fase is voorzien waarbij de kpi’s afgezet zullen kunnen worden ten overstaan van de 

gemiddelden binnen de sector waar de klant toe behoort?  

Over het ERP-project  
Wist je dat... 
... de interfacing met E-Manager nu gebeurt met csv-bestanden die dezelfde structuur moeten hebben 

als onze signalitiektabellen? 
... we dit willen aanpakken door onze import af te stemmen op ERP-pakketten? 
... SAP, Oracle HR en Navision voorbeelden zijn van ERP-pakketten? 
... we als eerste stap ons csv-formaat zullen veranderen naar een voor de klant meer logische, functio-

nele structuur? 
... we in een tweede stap dan volledig afstemmen op de ERP-pakketten die via XML-bestanden zullen 

communiceren met onze databank? 
... dit alles tegen het einde van het jaar klaar moet zijn? 
... we nog steeds op zoek zijn naar een pilootklant voor dit project?  
 
 
 
 
 
 



Over de release 5.8.1  
Wist je dat... 
... dit de eerste centura vrije release is van manager? 
... dit de release is waarin de Fecher conversie is uitgevoerd en voor het eerst gebruik gemaakt wordt 

van het Fecher raamwerk? 
... 5.8.1 staat voor Manager 5, 2008 release 1 en dat dit dus eigenlijk de eerste release van dit jaar is? 

Over de procesmatige aanpak  
Wist je dat... 
... er wordt gekeken om te werken met een service oriented architectuur en workflow om de gebruiks-

vriendelijkheid te optimaliseren? 
... we hiervoor de expertise hebben ingeroepen van een externe firma, Spikes en dat een van hun 

specialisten de analyse mee verzorgt? 
... het raamwerk van Spikes benut zal worden om dit te realiseren? 
... in eerste instantie de applicatie FRM zal worden omgezet? 
... er tegen 1 augustus een prototype af moet zijn dat dan 2 maand in test zal draaien bij onze interne 

klanten waarna er een evaluatie volgt?  

Over de tickets bij Customer Services 
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