
De oplossing 
“Om de documenten inzichtelijk en 
vlot toegankelijk te maken, hebben 
we gekozen voor ImageNow* van 
Perceptive Software. In de eerste fase 
hebben we de P-files geordend, geru-
briceerd en gescand. Dat ordenen en 
rubriceren was veel werk maar levert 
uiteindelijk nog meer winst op. Als je 
alle documenten uit een P-file in één 
digitaal document zet, moet je toch 
200 pagina’s doorscrollen om het juis-
te document te vinden. Dat is natuur-
lijk  niet handig. Daarom hebben we 
rubrieken aangebracht zoals gespreks-
verslagen, financiën, contracten, 
arbo en mobiliteit. Dat zoekt 
veel sneller en werkt wel zo 
overzichtelijk.”

De stuatie
In 2009 besloot Capgemini Nederland 
B.V. alle personeelsfiles te digitalise-
ren. Hoewel de businesscase voor hrm 
op zich al sluitend was, heeft vooral 
Het Nieuwe Werken de keuze voor 
papierloze P-files versneld. Ad Seelen, 
manager hrm-services bij Capgemini 
en verantwoordelijk voor de hrm-
systemen vertelt over een enorme ope-
ratie met indrukwekkende resultaten.

“Je moet je goed realiseren waar we 
het over hebben”, begint Ad. “We 
hebben bijna 6.000 medewerkers met 
een gemiddelde P-fileomvang van 200 
pagina’s. Er moesten dus uiteindelijk  
1,2 miljoen pagina’s ordentelijk wor- 
den gedigitaliseerd. En alleen dat al 
was een enorm project dat we gefa-
seerd hebben uitgevoerd met een 
externe partij.”

Papierloze P-files  

“ Lorem ipsum is simply 
 Ipsum is simply dummy text 

of the printing and typesetting 
industry. Lorem Ipsum has been 
the industry’s standard dummy 
text ever since the 1500s, when 

an unknown printer took a galley 
of type and scrambled it to”

Lorem Ipsum,  
Lorem Ipsum is-simply

De hrm-afdeling van Capgemini Nederland B.V. boekt 
indrukwekkende resultaten met gedigitaliseerde 
P-files.   

“We hebben veel minder 
papierwerk en besparen 

honderdduizenden euro’s per 
jaar.”
Ad Seelen  

Manager hrm-services bij  
Capgemini Nederland B.V.

in samenwerking met



Met 115.000 mensen in 
40 landen is Capgemini 

wereldwijd een van de meest vooraan-
staande aanbieders van consulting-,  
technology- en outsourcingdiensten. In 
2010 rapporteerde Capgemini Group  
een omzet van 8,7 miljard euro. Samen 
met zijn klanten creëert en realiseert 
Capgemini resultaatgerichte business- en 
technology-oplossingen, toegesneden op 

de klantbehoefte. Als een cultureel diver-
se organisatie heeft Capgemini zijn eigen 
onderscheidende manier van werken, de 
Collaborative Business ExperienceTM. 
Hierbij maakt Capgemini gebruik van het 
wereldwijde leveringsmodel Rightshore®.
Meer informatie via  
www.nl.capgemini.com

Rightshore® is een handelsmerk van Capgemini
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the way we do it

“Daarnaast hebben we in deze fase 
zoveel mogelijk de huidige proces- 
sen rond het opbergen en raadple- 
gen van documenten geadopteerd,  
een autorisatiemodel ontwikkeld en 
per document de bewaartermijnen 
gedefinieerd, zodat we beter kunnen  
voldoen aan wet- en regelgeving op 
dit gebied. Documenten kunnen 
na afloop van hun bewaartermijn 
geautomatiseerd worden verwijderd. 
Medewerkers kunnen hun hele file 
inzien, managers alleen die van hun 
eigen medewerkers. Verder is  door 
Perceptive Software aanvullend maat-
werk gebouwd. Dat ging vooral om 
koppelingen met ons autorisatiemodel 
dat vastligt in ons kernsysteem SAP. 
De secretaresses en de salarisadmini-
stratie moesten bijvoorbeeld ook bij 
de files kunnen. En natuurlijk werken 
we naast ImageNow* en SAP ook met 
andere pakketten zoals een reporting 
tool, een verzuimregistratie - en een 
recruitmentapplicatie. In maart 2011 
hebben we fase 1 succesvol afgerond. 
De basis staat en het systeem is sta-
biel. Nu gaan we ook de processen 
onder de loep nemen en de workflow 
optimaliseren zodat de digitale files 
ook effectief worden gebruikt.”

Het resultaat
De voordelen van deze aanpak liggen 
voor de hand. Seelen: “Vóór deze effi-
ciencyslag lagen de P-files bij de unit 
waar de medewerker in dienst was en 
kopieën ervan bij de centrale salaris-
administratie. Dubbele opslag, dubbel 
werk. Nu staan die files centraal op 
een server en kunnen managers en 
medewerkers ze inzien, altijd en over-
al. We hebben veel minder papierwerk  
en besparen honderdduizenden euro’s 
per jaar op uiteenlopende kosten zoals 
drukwerk, porto, kopieerkosten en 
vooral  hrm-uren (het filen van docu-
menten). Ook bij audits bieden digi-
tale P-files grote voordelen. Met een 
druk op de knop kunnen we bijvoor-
beeld zien of iedereen zijn salarisbrief 
heeft ontvangen. Bovendien kunnen 
we op korte termijn snel gedetail-
leerde hrm-rapportages maken.  

Hebben medewerkers bijvoorbeeld 
allemaal een Persoonlijk Ontwik-
kel Plan en een jaarbeoordeling? De 
rapportages geven nieuwe inzichten 
waarop we beter kunnen sturen. En 
verhuist een medewerker naar een 
andere unit, wat regelmatig gebeurt, 
dan hoeft het dossier niet meer mee 
te verhuizen. We voeren de mutatie 
in SAP in en de volgende dag is de file 
‘omgehangen’ en de nieuwe manager 
geautoriseerd voor inzage.”

Ad heeft een belangrijke stap gezet 
naar de papierloze hrm-afdeling maar 
hij kijkt alweer verder. “Nu de basis 
staat, kunnen we nadenken over ver- 
volgstappen. Zo zijn we nu in staat om 
in plaats van een salarisbrief, bonus-
brief en dergelijke, de medewerker een 
e-mail te zenden met het bericht dat 
die brieven gereed staan voor inzage. 
Dat scheelt duizenden poststukken 
per jaar! En het duurt niet lang meer 
voordat we ook de ‘natte’ handteke-
ning inruilen voor een digitale. Er is 
nog veel te doen en veel te winnen.”

Over Perspective Software 
Perceptive Software, een Lexmark 
company, ontwikkelt enterprise con-
tent management (ECM)-producten 
en -oplossingen die eenvoudig te inte-
greren zijn met uw bestaande software 
applicaties om de businessefficiency 
te ondersteunen. Capgemini is zowel 
klant als strategisch businesspartner 
van Perceptive Software.

* ImageNow is een geregistreerd handelsmerk van 
Perceptive Software


