LONEN & HRM
BIPER (Beleidsinformatie personeel)
Met “Beleidsinformatie personeel”, kortweg “BIPER”, kunt u beleidsinformatie over
het personeel opvragen voor de verschillende Cevi-toepassingen (Cevips-loon, Cevips meerjarenplanning, Consultatietool CCentraal). U kunt deze informatie per
toepassing bekijken maar tegelijk ook over de verschillende toepassingen heen benaderen vanuit verschillende invalshoeken. Met BIPER kunt u deze info op een
gebruiksvriendelijke manier consulteren, samenvatten, bewerken en rapporteren.
U vraagt zich wel eens het volgende af:
Hoe is het ziekteverzuim de afgelopen jaren geëvolueerd in onze organisatie?
Welke diensten kennen een problematisch ziekteverzuim?
Door welke personeelskosten is het begrote budget op dit moment overschreden?
Hoe zijn de personeelskosten de afgelopen jaren geëvolueerd? Wat is daarvan de
oorzaak?
Hoe verhoudt het personeel zich in een leeftijdspiramide en welke evolutie maakte
deze de afgelopen jaren?
Hoe ziet de personeelsbezetting eruit onderverdeeld op basis van geslacht, graad en/
of dienst?
BIPER geeft u een gefundeerd antwoord op deze en nog veel meer vragen door eenvoudig
relaties te leggen tussen gegevens uit de verschillende personeelsbeheertoepassingen (Cevips loon, Cevips meerjarenplanning, Consultatietool CCentraal).
BIPER biedt u in een minimum van tijd de personeelsinformatie die u nodig hebt om goede
beslissingen te nemen en/of deze bij te sturen. Met BIPER analyseert en vergelijkt u op een
performante manier grote hoeveelheden personeelsinformatie.
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Standaardrapporten leveren u in een mum van tijd:
Ziekteverzuimrapporten (Bradford-factor, verzuimpercentage, verzuimfrequentie)
Budgetcontrolerapporten
Rapporten over uw personeelskosten
Personeelsoverzichtsrapporten
Rapporten over uitdiensttredingen
Daarnaast kunt u zelf rapporten op maat maken via Excel-draaitabellen. Die worden
gevoed door de kubussen die BIPER aanlevert. De gegevens waarmee u werkt komen uit
de operationele systemen. Uw medewerkers worden dus niet belast met extra taken.
Een degelijk beleid kan pas worden opgebouwd wanneer u een duidelijk beeld hebt van
de omgeving waarin dit beleid staat. Bovendien zullen beslissingen die steunen op reële gegevens gemakkelijker aanvaard worden. Goede beleidsvorming kan evenmin zonder inzicht
in de bereikte resultaten. Dit alles veronderstelt de aanwezigheid van recent, betrouwbaar
en relevant statistisch materiaal, zoals BIPER u dat kan aanleveren.

Contacteer ons voor een demonstratie of een afspraak.
Cevi en Logins bieden sinds 1971 producten en diensten op het vlak van ICT aan lokale besturen zoals
provincies, steden, gemeenten en OCMW’s en aanverwante besturen zoals politie, brandweer en interlokale
samenwerkingsverbanden. Meer dan 400 lokale overheden doen al meer dan 40 jaar een beroep op onze
diensten en oplossingen in het domein van belastingen, burgerzaken, financiën, lonen, personeelsbeheer,
secretariaat, vergunningen, welzijn en zorg ...
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