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Impact op uw organisatie

Met bijvoorbeeld de intuïtieve dashboards 

van onze Management Informatie oplossing. 

Of met onze allocatietool voor bekostiging 

van DUO en onze jaarrekeningtool voor 

AFAS. Ook verzorgt a•s WORKS uw 

Functioneel Beheer en leveren wij met onze 

Plug en Play oplossingen best-of-breed 

applicaties voor financiële- en personeels- 

& salarisadministratie. Inclusief de 

verander- trajecten om uw werkprocessen 

te verbeteren.

De experts van a•s WORKS lossen uw 

(complexe) gebruikersvragen en aanpassingen 

snel en probleemloos op. Ervaart u problemen 

met uw applicatie, workflows of werk- 

processen? Dan heeft u altijd direct toegang 

onze experts.

Positieve impact
op uw organisatie

Nieuwsgierig geworden naar wat wij voor 

uw organisatie kunnen betekenen? Neem 

dan gerust contact met ons op.

a•s WORKS

Boogschutterstraat 11 B

7324 AE  Apeldoorn

impact@as-works.nl

nuregelen.nl/impact

Meer weten?Functioneel Beheer

Echt in control zijn en meer grip op uw 

processen. De apps voor HRM, Financiën en 

Control bieden de gebruikers tijds-, plaats- en 

device- onafhankelijke toegang tot essentiële 

informatie.

De apps geven gebruikers toegang tot zowel 

verantwoordings- als stuurinformatie. Door 

een verregaande integratie, met bijvoorbeeld 

AFAS Profit, hebben gebruikers de mogelijk- 

heid om bij het uitvoeren van analyses door 

te klikken. Dit zelfs tot op documentniveau.

Management Informatie

Wij werken met applicaties best-of-breed 

oplossingen. Met onze PISA-aanpak 

(Professionaliseren, Integreren, Simplificeren 

en Automatiseren) verbeteren we op een 

passend tempo de werkprocessen in uw 

organisatie. Tegenwoordig zijn alle 

repeterende administratieve activiteiten, 

verregaand te automatiseren dan wel te 

decentraliseren. Met onze brede ervaring en 

expertise ondersteunen we u met de 

administratieve (r)evolutie!

Plug & Play

Voor arbeidsintensieve en repeterende 

administratieve werkzaamheden hebben wij 

voor het onderwijs een tweetal handige tools 

ontwikkeld om de lasten te minimaliseren.

Door het integreren en automatiseren van 

bepaalde processen vereisen de ingewikkelde 

maandelijkse allocatieboekingen van de 

bekostiging van DUO en het samenstellen van 

de jaarrekening uit uw financieel systeem 

voortaan een minimale inspanning.

Een soepele (onderw�s)organisatie



De organisatie achter Impact 

2002 3 vestigingen +200 klanten ISAE 340275 medewerkers

a·s WORKS is eind jaren 90 ontstaan vanuit PwC Consulting en ontzorgt haar klanten door de 

uitvoering van financieel – en salaris administratieve processen van organisaties geheel dan wel 

gedeeltelijk over te nemen. Met een outsourcingaanpak die is gebaseerd op meer dan 20 jaar 

ervaring richt a·s WORKS zich op (her)implementaties van administratieve systemen dan wel op 

verandermanagement van bestaande structuren en processen. In Jip en Janneke-taal:

Bij het verzorgen van administraties voeren wij veranderingen door met als doel de financiële 

en/of salaris-administratieve processen te optimaliseren en door verbeterde management 

informatie de besluitvorming te verbeteren, wat (op termijn) leidt tot het realiseren van 

kostenbesparingen.

a·s WORKS levert administratieve service op maat. Wij ondersteunen administratieve werk- 

zaamheden van onze opdrachtgevers. Hetzij op basis van een volledige of gedeeltelijke 

uitbesteding, hetzij op projectbasis voor bepaalde tijd bij vervanging of uitval.

Onze USP: de vakspecialisten van a·s WORKS garanderen met hun gemiddelde dienstverband 

van 15 jaar de continuïteit van de administratieve bedrijfsvoering van onze klanten.

Vanuit onze hoofdvestiging in Apeldoorn verzorgen wij financiële – en de personeels- en 

salarisadministraties voor een groot aantal opdrachtgevers. Daarnaast beschikken wij over een 

grote groep van financiële- en payroll specialisten die wij vanuit onze vestigingen in Zoetermeer 

en Rotterdam op detacheringsbasis aan onze klanten beschikbaar kunnen stellen.


