Heb je genoeg
van tijdrovende
administratieve
processen?

Heb je genoeg van tijdrovende
administratieve processen, systemen die niet goed met elkaar
communiceren en rondslingerende post-its? Breekt bij de
gedachte aan een NENcontrole het zweet je uit?
Easyflex biedt je zeer betrouwbare, stabiele en gebruiksvrien
delijke software waar je op kunt
vertrouwen.

Met Easyflex kies je voor een
brede basis met zeer veel
mogelijkheden. Dankzij dit stevige fundament kun je eenvoudig sturen op succesbepalende
factoren, veel tijd besparen en
meer grip krijgen op je processen. Easyflex zit bovendien in
de cloud: je kunt dus vanaf elke
locatie werken.

Waarom
Easyflex?

Geavanceerd

Compleet

Grip op de zaken

Flexwerk eenvoudig maken. Dát is onze drive.
Easyflex biedt een compleet assortiment aan software,
dat de belangrijkste processen in jouw organisatie
ondersteunt.

Betrouwbaar

Easyflex is betrouwbaar. Software waar je eenvoudigweg
van op aan kunt. En heb je hulp nodig? Dan kun je altijd
terecht bij de medewerkers van ons Service Center.

Easyflex kent tal van functionaliteiten. Zo kan je bijvoorbeeld in twee loonjaren tegelijkertijd werken, razendsnel
flexwerkers inschrijven en de verloning en facturatie
volledig automatiseren. Ook staan je documenten altijd
veilig en overzichtelijk in Easyflex.

Met Easyflex houd je grip op de zaken en bespaar
je tijd. Zo creëer je alle ruimte om je te focussen op
je core business.

No nonsense

Easyflex is nuchter. What you see is what you get.
Geavanceerde, betrouwbare software en gedreven,
vriendelijke medewerkers.

Easyflex werkt vanuit
een diepgaande kennis van de
processen in de flexbranche.
Dat leidt tot software die jouw dagelijkse
werkzaamheden écht eenvoudiger maakt.

Gemaakt
voor
flexwerk
Verlonen en factureren
Loon- en tariefafspraken zijn eenvoudig in te voeren
en aan te passen in Easyflex. Of het nu gaat om een
collectieve loonsverhoging of om specifieke afspraken
op klant- of functieniveau. Dat is slechts de basis. De
lijst met applicaties en mogelijkheden is oneindig.
Wat telt is dat Easyflex je flexibiliteit vergroot en het
je makkelijker maakt te sturen op succesbepalende
factoren.

Koppel je website
Met web(page)services koppel je eenvoudig je website
aan Easyflex. Je flexwerkers kunnen zich inschrijven,
vacatures inzien enzovoort. Daarnaast werken we
samen met Easyflex Certified Professionals, die elk een
eigen specialisme binnen de Flexbranche hebben.
Een nieuwe website is dus ook zo gebouwd, maar zelfs
een eigen portaal naar wens ingericht behoort tot de
mogelijkheden.

Mogelijkheid om in twee loonjaren
tegelijkertijd te werken
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Plan verloning en factureren vooraf en
laat deze automatisch uitvoeren

🕩

Voer collectieve loon- of tariefaanpassingen
in één keer door en bespaar tijd

📰

Schrijf flexwerkers razendsnel in met
de CV-inlezer en wees zeker van de juiste
identiteitsbewijzen met de ID-checker
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Automatische en tijdige signalering bij
fasewijzigingen (CAO) flexwerker

Flexwrapp
Unieke app voor
flexwerkers
Met de geïntegreerde app Flexwrapp
kunnen flexwerkers eenvoudig hun uren
en beschikbaarheid invoeren, loonstroken
en jaaropgaven inzien. En jij krijgt de
beschikbaarheid automatisch in Easyflex
Planning en de uren in Easyflex.
Er ontstaat een directe interactie tussen jou
en de flexwerker, wat het proces versnelt,
versoepelt en overzichtelijker maakt voor
beiden. En je hoeft dus nooit meer te werken
met urenbriefjes!

Bekijk hoe het werkt
op flexwrapp. com

Geschikt voor
iedereen in de
flexbranche
Of je nu actief bent in het reguliere uitzenden,
meer gefocust bent op detacheren, payrollen, zzpbemiddeling of arbeidsmigranten; Easyflex heeft alles
wat jij nodig hebt. Onze uitgebreide applicatie biedt je
van alle kanten de mogelijkheden om te doen waar
jij goed in bent. En door je processen optimaal te
automatiseren, hoef je je op al deze randzaken niet
meer te concentreren.




Snelle en efficiënte uitvoering van
NEN 4400 audits met behulp van Easyflex

📈

Altijd de meest voordelige ET-regeling:
Easyflex berekent automatisch de vrije ruimte



Verwerk snel en geautomatiseerd
je urenbestanden

$

Betaal je flexwerkers eenvoudig een vast
maandloon met ons unieke Vast Loon

Gemakkelijk een zorgverzekering voor
buitenlandse flexwerkers afsluiten

‘Eindelijk kan ik weer vrij
nemen met kerst.’
Je werkt makkelijk in twee loonjaren tegelijk.
Zo ga je zonder zorgen het jaar over.

Document
management

Planning
Stop met dubbel
werk doen

Grip op processen
Genereren, printen, versturen, nabellen, checken, terug
ontvangen, verwerken en archiveren: het verwerken
van documenten is een tijdrovende aangelegenheid.
Daar heeft Easyflex iets op gevonden. Met behulp van
Documentmanagement (en een QR-code) weet Easyflex
direct om welk document het gaat en wordt deze
automatisch opgeslagen op de juiste plek. Dat scheelt
enorm veel tijd.

 Bekijk hoe het
werkt op easyflex. nl

Alles onder
controle
Overzichten en
rapportages
Eenvoudig uren verwerken of tarieven aanpassen?
Belangrijk, uiteraard. Wellicht belangrijker nog, is dat
je met Easyflex grip houdt op al je processen. De
overzichten, rapportages en signaleringen maken je
werk makkelijker op vele fronten. En wil je zien hoe
je bedrijf ervoor staat? Je hebt snel de benodigde
managementinformatie voor je. Denk aan omzet,
marges, kosten en resultaten. Per sector, vestiging,
tijdvak, of zelfs per medewerker. Met deze informatie
kun je gericht sturen op succesbepalende factoren.

Ontbreekt een document? Bijvoorbeeld een certificaat of
een kopie ID-bewijs? Daar kun je in Easyflex gemakkelijk
op signaleren. Kortom: met Documentmanagement boek
je enorm veel tijdwinst, werk je zekerder en krijg je meer
grip op je processen.
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Altijd inzichtelijke
managementinformatie

Zodat jij kunt sturen op
succesbepalende factoren

Het automatiseren van processen
geeft je meer grip op de zaak

Enorme tijdbesparing door
Documentmanagement

Zekerheid bij controle:
álle vereiste documenten altijd
aanwezig en op de juiste plek

 Bekijk hoe het werkt op
easyflexplanning. nl

Naast de front- en backoffice software, beschikt
Easyflex ook over een eigen, geïntegreerd
planningspakket. In deze intuïtieve software staan
automatisch al je aanvragen, relaties en flexwerkers
uit Easyflex. Je bent dus geen tijd meer kwijt aan het
samenbrengen of overtypen van data. Met eigen
werkruimtes per groep, klant of zelfs kostenplaats
wordt het bijhouden van je planning een eitje en
doordat je simultaan (en realtime) kunt werken wordt
zelfs het samen werken in één planning foutloos
mogelijk. En naast werkgemak, biedt Easyflex Planning
je ook managementinfo die je grip geeft op je zaken.

Kwaliteitsbewaking

Uitstekende service

De software van Easyflex maakt het mogelijk NEN
audits (4400-1) snel en efficiënt uit te voeren. Ook zijn
onze applicaties volledig toegesneden op controles
van instanties als VRO, CROP, Cicero, Inspectie SZW en
de Belastingdienst. Easyflex volgt continue de laatste
ontwikkelingen. Wijzigingen op het gebeid van premies,
wetten of CAO’s voeren we direct door.

Ons Service Center is bemand met gedreven en
vriendelijke medewerkers. Zij kennen Easyflex door
en door én zijn volledig op de hoogte van de CAO’s
voor flexkrachten en de wet- en regelgeving binnen
de flexbranche. Zij staan altijd klaar voor advies en
ondersteuning. Daarnaast kun je ook gebruik maken van
onze uitgebreide online handleiding en easyvideo’s, die
altijd up to date zijn.

Advies en
trainingen op maat

Eenvoudig
over- of instappen

Easyflex geeft regelmatig aanvullende trainingen en
webinars, om je op de hoogte te houden van actuele
ontwikkelingen. Vind je het prettig om hulp te krijgen op
de werkplek? Onze consultants komen graag naar je
toe! Zij kunnen je optimaal adviseren over bijvoorbeeld
de ET-regeling of CAO specifieke vraagstukken.

Zie je op tegen de overstap vanuit een ander
softwarepakket? Of ben je een startende ondernemer?
Easyflex maakt het je zo makkelijk mogelijk. Nieuwe
gebruikers ontvangen uitgebreide persoonlijke
ondersteuning en training. Samen met een van onze
consultants begeleiden we je van A tot Z bij de
implementatie. Je ontvangt een basistraining, maar
we bieden (indien gewenst op maat) ook specifieke
trainingen, workshops en webinars aan.

Easyflex is een innovatiegerichte,
ambitieuze organisatie. Onze missie?
Klanten een betrouwbare softwarebasis geven,
die hen in staat stelt zich te focussen op hun
corebusiness. Ons ultieme doel? De processen
van onze klanten vereenvoudigen.

Ontstaan

Onze visie

Easyflex is in 2001 opgericht door
Ronald van der Lee en Toine
Bommelijn. Samen bundelen
zij vele jaren ervaring op zowel
technologisch gebied als kennis
van de flexbranche. Deze mix van
expertise vormt het fundament
waarop Easyflex is gebouwd.

Wij willen onze klanten de stabiliteit,
ruimte en beweging geven om te
groeien. Dat is een notendop onze
visie. Easyflex monitort constant de
veranderende behoeften van haar
klanten. Zodat wij onze software daar
weer op aan kunnen passen. Nieuwe
applicaties of features zijn daarbij
geen doel op zich, maar een middel.
De kern van onze focus ligt op het
efficiënter maken van de processen
van onze klanten. Kortom: Easyflex
maakt flexwerk eenvoudig.

Vraag nu op easyflex. nl
een demonstratie aan!

Hoevestein 3
4903 SE Oosterhout NB
T 0162-690 410

Topmensen voor
topresultaten
Als het gaat om onze mensen, zijn we
al even enthousiast. Easyflexers zijn
gedreven, resultaatgericht en ervaren.
Enthousiaste, vrolijke doeners. Dat
althans, is wat wij regelmatig te horen
krijgen van onze klanten. Ze kennen
Easyflex door en door en hebben
jaren ervaring in de flexbranche.

