REPORT
Krachtige rapportages
en dashboards

Met deze rapportagetool beschikt uw HR-afdeling over dé informatie om uw
kengetallen voor te bereiden.

Managementrapportage die zich gemakkelijk
laat gebruiken in veel toepassingen
Met Kelio Report heeftt u letterlijk inzicht in uw Human Ressources aan de hand van
kernindicatoren zodat u de juiste beslissingen kunt nemen op het gebied van werving,
veiligheid, professionele ontwikkeling enz.
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Voorbeeld van een rapport: Leeftijdspiramide*
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PERSONEELSSTROOM
> Aantal in dienst genomen personen per status en contract
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Voorbeeld van een rapport :
Samenvatting speciale uren* in Excel®*.
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FOLLOW-UP ARBEIDSONGEVALLEN EN BEZOEKEN
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* Compatibel met de volgende versies: Microsoft Office® 2007, 2010 en 2013. (Niet-contractuele foto's)

BODET Nederland B.V.
Westvlietweg 68-R
2495 AA Den Haag
Tel. :
Fax :

Aan de vermelde gegevens kunnen geen rechten ontleend worden.
Bodet Software behoudt zich het recht voor om wjjzigingen aan te
brengen in techniek en vormgeving zonder voorafgaande kennisgeving.

* Enquête Bodet Software (2015) met 1484 respondenten
** Enquête Bodet Software (2015) met 6377 respondenten

Een product van Bodet Software
een betrouwbaar bedrijf met een efﬁciënte klantenservice
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