FAQ 2PAY FRONT-END
Hoe wordt de opleiding bij 2PAY FE
georganiseerd?
Doel van de opleiding
De opleidingen die worden georganiseerd voor de implementatie van de nieuwe Front-End van de
loonmotor hebben tot doel de overname van het nieuwe instrument te vergemakkelijken en de
gebruikers in staat te stellen :
-

Weten hoe het 2PAY FE te gebruiken en de dagelijkse handelingen uit te voeren;
Begrijpen van de relevante kenmerken (features) van 2PAY FE;
Voor de functionele beheerders van het systeem: om bepaalde instellingen uit te voeren;
Voor "key users"1: om andere gebruikers te kunnen opleiden.

De opleidingen zijn niet bedoeld om de werking van de payroll engine zelf ("de Backend") uit te leggen
of om de activiteiten van HR-managers, payroll-regels of HR-regelgeving te onderwijzen.

Wie zal worden opgeleid?
Alle toekomstige gebruikers van 2PAY FE zullen worden opgeleid in het nieuwe instrument:
-

1

Les « key users »;
De medewerker van de satellieten, van de full en base zones die momenteel Themis gebruiken;
Functionele beheerders van het SSGPI-coördinatiecentrum.

De "key users" zijn de functionele deskundigen van de satellieten en het expertisecentrum die gedurende het
hele project deelnemen aan de werkvergaderingen met Atos/Alight, alsmede de personeelsleden die
deelnemen aan de verschillende testfasen van het nieuwe instrument.

Wat zal de inhoud van de opleidingen zijn?
De opleidingen zullen betrekking hebben op alle standaardprocessen van SuccessFactors die door de
geïntegreerde politie worden gebruikt (aanwerving, overplaatsing, ...) alsook op de specifieke
processen (anciënniteit, ongevallen, ...) en de 3 valideringsprocessen. Daarom zullen alle schermen van
2PAY FE worden weergegeven.
De opleidingen zullen omvatten :
-

Theoretische presentaties
Demonstraties
Praktische oefeningen waarbij de stagiairs het instrument kunnen hanteren in een aan de
opleiding gewijde omgeving.

Het cursusmateriaal zal aan alle stagiairs worden verstrekt.
Er zij op gewezen dat de omgeving geen persoonsgegevens zal bevatten.

Wie zal de opleiding geven?
Alight zal 10 opleidingssessies houden, met 15 personen per sessie, waaronder sessies voor key users,
SSGPI-medewerkers en een aantal medewerkers van de full zone.
De “key users” zullen het overige personeel van de full and base zones opleiden.
De opleidingen zullen in het Frans of het Nederlands worden gegeven. Geen enkele zitting zal
gelijktijdig in beide talen worden gehouden.

Wanneer en waar vindt de opleiding plaats?
De opleiding van de “key users” zal ongeveer 4 maanden vóór de start van de productie van 2PAY FE
plaatsvinden. Het zal hen in staat stellen op efficiënte wijze aan verschillende proeven deel te nemen,
hun kennis te verdiepen en de opleiding voor te bereiden die zij aan de gebruikers van de basis- en full
zones zullen moeten geven.
De opleiding van alle gebruikers en beheerders zal plaatsvinden tijdens de 2 maanden die voorafgaan
aan de start van de productie.
De locaties van de opleidingen zijn nog niet vastgesteld. Het verdient altijd de voorkeur om een
persoonlijke opleiding te geven, maar opleiding op afstand kan ook worden overwogen, afhankelijk
van de beperkingen die kunnen worden opgelegd.

