
Securex en  
Officient Light
1 digitaal platform voor uw  
HR-administratie en payroll

Het efficiënt organiseren van de HR-administratie is voor 
heel wat bedrijven geen gemakkelijke opgave. Het ingeven en 
organiseren van HR-gegevens vergt heel wat kostbare tijd.

Daarom biedt Securex u vanaf nu met Officient Light 
een gebruiksvriendelijke totaaloplossing voor uw 
personeels- en loonadministratie. Dankzij de integratie 
van Securex met Officient geniet u van het beste van twee 
werelden: comfoHRt, een ongeëvenaard all-in service model, 
samen met Officient, een innovatief en gebruiksvriendelijk 
HR-platform.

Wat kan Officient Light voor u betekenen?
Officient Light biedt uw bedrijf ondersteuning bij verschillende 
essentiële HR-processen. Concreet voorziet dit gebruiksvriendelijke  
HR-platform u in een overzicht van al uw medewerkers (alsook 
externen), een digitaal personeelsdossier per medewerker en een 
centrale kalender waarin alle goedgekeurde verlofdagen en prestaties 
worden weergegeven. 

Quick overview: 

  Overzicht van al uw  
medewerkers

  Digitaal personeelsdossier 
per medewerker

  Verlofkalender



Meer weten?
@ contact@securex.be 

 www.securex.be/officient
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Wat kan Officient Light betekenen voor uw 
medewerkers? 
Ook voor uw medewerkers heeft Officient Light heel wat te bieden. Zo kunnen ze via 
de self-service app hun eigen gegevens raadplegen en aanpassen, wat communicatie 
gemakkelijker maakt en betrokkenheid verhoogt. Het wordt voor hen ook enorm 
eenvoudig om verlof aan te vragen of hun loonbrief te bekijken in de app. 

3 redenen om aan de slag te gaan met Officient Light 
1. Gebruiksvriendelijkheid en eenvoud zijn de norm 

Officient Light is uitermate gebruiksvriendelijk waardoor iedereen er gemakkelijk mee aan de slag kan. Ook de  
self-service app voor medewerkers wijst zichzelf uit. 

2. Volledige integratie tussen Officient en Securex 
Door de integratie met Securex zal informatie aangepast in Officient automatisch doorgegeven worden aan ons. 
Hierdoor zijn alle gegevens van medewerkers steeds correct en kunt u sneller de loonberekeningen starten. 

3. Alle HR-data en alle HR-bewerkingen in 1 tool  
Met behulp van Officient Light heeft u niet langer verschillende tools nodig om gegevens op te slaan. Hierdoor kunt u 
uw HR-processen een stuk efficiënter organiseren. Dit bespaart u heel wat tijd en moeite. 

Digitaal personeelsdossier per 
medewerker

In het persoonlijke personeelsdos-
sier van elke medewerker kunt u 
gemakkelijk alle data raadplegen 
die u nodig heeft voor een correcte 
HR-administratie. Persoonlijke gege-
vens, documenten en de loonhisto-
riek worden op een overzichtelijke 
en visuele manier weergegeven. 

Verlofkalender

Het inplannen en opvolgen van verlofdagen 
en overuren was nog nooit zo gemakkelijk. 
In het kalenderoverzicht krijgt u een vol-
ledige weergave van alle verlofaanvragen. 
Hier kunt u voor het loonmoment de pres-
taties controleren en aanpassen alvorens 
alles naar Securex gaat.

Overzicht van al uw medewerkers 

Alle informatie van uw medewerkers, alsook 
van tijdelijke medewerkers en externen, 
vindt u voortaan terug in één gebruiksvrien-
delijk overzicht. De koppeling met Securex 
zorgt er bovendien voor dat de gegevens 
steeds up-to-date blijven. Zo verliest u geen 
tijd meer met het zoeken naar de juiste 
HR-gegevens of het handmatig bijwerken 
van de laatste informatie.

De verschillende functionaliteiten

https://www.securex.be/officient

