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Klant succesverhaal Maersk
Duidelijke organisatiestructuur bij Maersk
Informatie over werknemers, functies en afdelingen. Bij de Deense containerconglomeraat Maersk
zagen de HR-afdelingen de noodzaak in van het samenvoegen van enorme datavolumes (big data)
in een overzichtelijke organisatiestructuur, als basis voor de controle van de personele procedures.
Een duidelijke organisatiestructuur ondersteunt HR-managers en medewerkers in hun dagelijkse
werk. Maersk gebruikt Ingentis org.manager om personele en organisatorische informatie met meer
dan 89.000 werknemers in 130 landen te visualiseren in een organigram en wordt gemiddeld 10.000
keer per maand geraadpleegd.

Het bedrijf
Doelen en vereisten om
Ingentis org.manager
in te zetten:
- Visualiseren van de
organisatie d.m.v.
organigrammen
-D
 uidelijk zichtbare
organisatiestructuur
- Tijdbesparing; snel
personeel lokaliseren en
informatie delen

De Maersk Group is een wereldwijde
organisatie met ongeveer 89.000
werknemers en kantoren in 130
landen. Het bedrijf bezit één van ‘s
werelds grootste rederijen. Maersk
is dan ook betrokken bij een breed
scala aan verschepingen op het gebied van energie, detailhandel en
industrie.

-G
 ebruik gegevens uit het
SAP HR-systeem

De uitdaging
Tijdens het SAP HR-implementatie-project voor de hele Maersk
Groep, werd vastgesteld dat het
bedrijf een gebruikersvriendelijke
visualisatietool van een organisatie-schema miste. Een overzichtelijk
organigram gebaseerd op gegevens
van SAP HR zou meer transparantie
moeten creëren binnen het bedrijf.
Een voordeel daarbij zou tijdwinst
moeten zijn, doordat personeelsin-

Visit us!

formatie snel gevonden zou kunnen
worden. Het projectteam heeft gekeken naar meerdere producten. Door
een SAP-implementatie partner, die
assisteerde bij de SAP HR-uitrol,
werd Ingentis org.manager bij Maersk onder de aandacht gebracht.

www.ingentis.com

De oplossing
Ingentis org.manager stelt managers en HR-consultants in staat om
bij Maersk door de organisatiestructuur te browsen en tegelijkertijd
toegang te hebben tot relevante gegevens uit SAP HR. Het organigram
bevat real-time relevante data over
afdelingen, functies en medewerkers. Werknemerslijsten, weergegeven onder de organisatiestructuur,
voorziet de gebruikers van het systeem van gedetailleerde informatie,
zoals locatie, e-mailadres en personeelsnummer van de werknemers.
Foto‘s van de managers zijn via een
geautomatiseerd proces ook toegevoegd aan het organigram.
Zo kunnen alle werknemers en hun
specifieke gegevens snel gevonden
worden in het organigram, d.m.v.
gebruik van een zoekfunctie via hun
naam of personeelsnummer. Er kan
ook per groep op functie worden gezocht. Zoekresultaten kunnen geëxporteerd worden naar Excel en verder verwerkt worden.

“Ingentis org.manager biedt

Success-Story

een verhoogde transparantie en
zichtbaarheid van de organistatie.”
Daldus Daniel Meszaros, Maersk Group
Overtuigende resultaten
- Eenvoudig bladeren door
de organisatiestructuur
en toegang tot relevante
kerngegevens
-	Organigram beschikbaar
via de browser
-	Medewerkersgegevens
zichtbaar onder het
organigram

© by Maersk Group

Mearsk gebruikt een Data Kwaliteits Index-weergave om visueel
het aandeel van juiste data weer te
geven conform kwaliteitsdefinities.
De index geeft het percentage van
correcte HR master data weer, o.b.v.
voorgedefinieerde regels. De Data
Kwaliteits Index is verdeeld in diverse categorieën, zoals personeelsgegevens of informatie over posities.
De kwaliteitsindex voor afdelingen wordt in kleur gevisualiseerd
(groen, geel, rood).

For more information...

Ingentis Softwareentwicklung GmbH

please visit www.ingentis.com

Raudtener Str. 7

or use our service hotline

90475 Nuremberg / Germany

+49 911 98 97 59-0.

Tel: +49 (0)911 98 97 59 - 0

-	Zichtbaarheid van
ontbrekende gegevens
waardoor de kwaliteit van
de beschikbare gegevens
verbeterd kon worden.

Inspiratie opgedaan door dit
succesverhaal?
Bekijk onze online demo!
Wij komen graag de grote
hoeveelheid functionaliteiten van Ingentis org.manager aan je laten zien. Daarom
bieden wij jou service om
zelf het systeem te proberen – van een online demo
to specifieke ondersteuning
voor het installeren van onze
testversie bij jouw bedrijf.
Indien je dit aanvraagt, dan
kunnen wij jouw actuele gegevens hiervoor gebruiken.
Dit alles is uiteraard kosteloos en zonder verplichtingen.

E-Mail: mail@ingentis.com
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