
A-PerfectMatch  
Het softwarepakket voor Uitzendbureaus,  

Detachering en Recruitment!



Actief Software kenmerkt zich door haar positieve, sociale en onderneende instelling. 

Het team van specialisten beschikt over veel kennis van de uitzendmarkt alsmede van het 

ontwikkelen van moderne software. 

Zij richten zich, met een op maat gesneden software pakket, 

op de W&S , uitzend- en detacheringsbranche.

Ook de ZZP-bemiddelingsbranche kan perfect gebruik maken van A-Perfectmatch! 

Heldere communicatie en het leveren van een kwalitatief softwarepakket staan 

centraal in het handelen van Actief Software.

Ontwikkelingen binnen deze branches worden nauwlettend gevolgd en geïntegreerd. 

Actief Software weet wat er speelt en maakt op basis daarvan haar keuzes.
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A-PerfectMatch (APM) is bedoeld voor organisaties die zich bezighouden met: 
uitzending (aangesloten bij ABU, NBBU of niet aangesloten), detachering, werving 
en selectie, inlenen, bemiddeling en/of re-integratie en verder alle organisaties die 
zich bezighouden met personeelsdiensten.

De laatste ontwikkelingen binnen APM richten zich ook op een nieuwe trend:  
ZZP bemiddeling.

Wij bieden ons vernieuwende product aan zonder aanschafkosten, met lage installatie kosten, een  
uitgebreide handleiding, een prettige training en niet te vergeten: een vlotte support!

We luisteren nauwlettend naar wensen van onze klanten en, zolang deze wensen ook in de visie van andere 
klanten passen, worden ze kosteloos ingebouwd. In andere gevallen proberen wij door middel van maat-
werk altijd een passende oplossing te vinden. Onze mening is dat bij een Flexbranche ook Flexibele software 
hoort. Met APM bieden wij die flexibele software en bijpassende service al meer dan 10 jaar!

Wij zijn ervan overtuigd dat u vanaf de allereerste minuut plezierig met APM zult werken. In combinatie met 
het door ons gehanteerde maandelijkse licentie tarief biedt APM u een kans om zonder groot financieel 
risico met een professioneel pakket te kunnen werken.

Ons motto is: software is nooit klaar!

Veelzijdig in eenvoud

APM software
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Eenvoudig
Dankzij de uitgebreide en overzichtelijke menustructuur van APM kunt u eenvoudig relevante data 

betreffende Kandidaten, Opdrachtgevers en Opdrachten vastleggen. Omdat er gebruik wordt gemaakt van 

gebruiksvriendelijke rasters, ofwel grids, kan APM grote hoeveelheden informatie weergeven zonder dat dit 

onoverzichtelijk wordt. Elke gebruiker kan deze grids naar eigen inzicht indelen, filteren en groeperen. 

In combinatie met de vele mogelijkheden waarop gegevens kunnen worden gelabeld is het heel eenvoudig uw 

data op te splitsen tussen verschillende groepen of filialen.

Totaal oplossing
U hoeft bij APM geen aparte modules aan te schaffen: alles zit inbegrepen in één pakket. Voor de centrale  

database gebruikt APM MySQL. Deze award winning databasebeheer software is gratis om te gebruiken.  

U kunt ook kiezen voor  onze cloud database oplossing, hiermee heeft u geen meer omkijken naar backup  

toeganklijkheid van uw data en onderhoud van een database server.

Voeg hier het verloningsprogramma Microloon aan toe en APM is een totaal oplossing voor uw organisatie!
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Al 12 jaar succesvol actief in de ontwikkeling, verkoop,  
implementatie en ondersteuning van innovatieve uitzendsoftware.

Flexibel
Als wij één ding van onze klanten hebben geleerd, dan is het wel dat elke organisatie haar eigen manier van 

werken heeft. Overstappen van het ene systeem naar het andere kan daarom een lastige overgang zijn. 

Bij Actief Software weten we dat. Daarom streven wij er altijd naar om APM zo flexibel mogelijk te houden. 

Uw data kan binnen APM op talloze manieren worden ingericht. Zo kunt u ervan verzekerd zijn dat het altijd werkt 

zoals u het het prettigst vindt. 

A-PerfectMatch in detail

Live website koppelingen
APM wordt geleverd met interactieve internetpagina’s. Deze pagina’s kunt u integreren in uw eigen website. 

Laat nieuwe Kandidaten en Opdrachtgevers zich online aanmelden. Verbeter uw vindbaarheid voor 

zoekmachines door met behulp van onze XML-feed of WordPress plug-in automatisch uw vacatures op uw 

website te publiceren. En omdat deze internetpagina’s direct gekoppeld zijn aan uw APM database zijn zij dus 

altijd actueel!

APM software
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Sjablonen
Een consistente en nette communicatie naar buiten toe is belangrijk voor elk bedrijf. Bij Actief Software begrijpen 

we dat. Zet uw standaard brieven en e-mails eenvoudig om in sjablonen en laat ze automatisch invullen door 

APM. In een paar seconden heeft u een persoonlijke arbeidsovereenkomst of welkomstmail. Altijd in dezelfde 

stijl en altijd zonder spelfouten. Bovendien maakt u deze sjablonen in uw vertrouwde omgeving van MS Word 

en MS Outlook.

Matching
De geavanceerde matching functies van APM kunnen in alle richtingen matchen. Naast natuurlijk bi-directioneel 

matchen tussen Kandidaat en Opdracht, is het ook mogelijk om een geschikte Opdrachtgever te zoeken voor 

een specifieke Kandidaat en andersom.

Matchen gebeurd aan de hand van een groot aantal selectiecriteria. Door aan elk punt een score toe te kennen 

bepaalt u zelf welke criteria belangrijk zijn en hoe belangrijk ú ze vindt. Zo matcht u altijd op de aspecten waar u 

en uw klanten de meeste waarde aan hechten.
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Dasboard en management 
Met het Dashboard van APM kunt u snel inzicht krijgen in de prestaties van uw organisatie en werknemers. Zo 

biedt het Dashboard bijvoorbeeld tabbladen met de laatste contacten, agendapunten, sollicitanten en plaatsi-

ngen. Van een specifieke Consultant of van alle gebruikers. Ook voortgangsoverzichten van ABU/NBBU fases, 

keten en contracten zijn hier terug vinden.

Ga nóg dieper en laat het Dashboard grafieken en diagrammen te genereren. Binnen een paar klikken heeft u 

een duidelijk beeld van het aantal nieuwe inschrijvingen of gefactureerde uren van de afgelopen drie maanden.

A-PerfectMatch in detail

Rapporten en query’s
Dankzij de uitgebreide rapporten module kunt u eenvoudig tientallen verschillende overzichten uitdraaien, elk 

met hun eigen in te stellen parameters. Print en verzend loonstroken en facturen. Of genereer CV’s voor al uw 

Kandidaten in uw eigen huisstijl.

Wilt u toch een overzicht genereren dat niet standaard in APM zit? Laat het ons weten! Met behulp van query’s 

kunnen wij alle informatie uit de database halen, in vrijwel elke gewenste vorm. Dit maakt APM een zeer flexibel 

pakket, zonder dat u tegen extra kosten oploopt.

APM software
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Urenregistratie, verlonen en facturen

APM zit vol met handige tools die de urenregistratie van uw werknemers vrijwel helemaal vanzelf laat gaan. 

Papieren werkbriefjes behoren definitief tot het verleden. Met behulp van de APM webpagina’s en apps kunnen 

uw Kandidaten via het internet zélf hun gewerkte uren invoeren. Eventuele bijzondere tarieven (bijv. overwerk of 

weekendtarief) worden automatisch toegepast. Werkt u aan de hand van roosters en dagplanningen? Laat APM 

alle werkbriefjes automatisch aanmaken op basis van ingeplande dagen, inclusief reiskosten en vergoedingen. 

Zo hoeft u nooit dubbel werk te doen. Het maken van facturen gaat ook geheel automatisch, ongeacht of u met 

uur- of vastloon werkt of het moment van verlonen.

De ware kracht van APM wordt nog duidelijker in combinatie met de salarisadministratie software van Microloon. 

Microloon is al sinds 1988 actief en is uitgegroeid tot een echte specialist op het gebied van verloningssoftware. 

Omdat Microloon, net als Actief Software, één programma ontwikkeld, hebben zij hier dus alle aandacht voor. 

Dankzij een prettig verlopen samenwerking met Actief Software sluit Microloon naadloos aan op APM.

Nog enkele voordelen van APM: 

 Ѵ Automatisch facturen generen, ongeacht het moment van verlonen 

 Ѵ Werk met urendeclaraties of vastloon 

 Ѵ Verloon per week, 4 weken of maand 

 Ѵ Loonsverhogingen per groep of per individu 

 Ѵ Automatische reserveringen opbouw 

 Ѵ Werk in meerdere loonjaren tegelijk
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APM software
Planning
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Roosters en planningen
Het maken van een rooster en onderhouden van dagplanningen kan een erg ingewikkelde en tijdrovende taak 

zijn. U moet immers rekening houden met de beschikbaarheid én de geschiktheid van uw Kandidaten om hen 

bij de juiste opdrachten in te plannen. Als oplossing biedt APM een tweetal Planborden, welke een groot deel 

van het werk uit handen nemen. Via de internetpagina’s van APM kunnen Kandidaten zélf per dag opgeven 

voor welke diensten zij beschikbaar zijn. Vanaf het ‘Planbord kandidaten’ kunt u zo in één oogopslag zien wie 

er voor welke dienst beschikbaar is. In de achtergrond wordt direct een match uitgevoerd, waardoor u altijd de 

beste Kandidaat zult kiezen. Heeft u de juiste combinatie gevonden? Maak met één druk op de knop direct een 

plaatsing.

Pakt u de situatie liever van de andere kant aan? Dan is het ‘Planbord opdrachten’ meer voor u. 

Dit Planbord geeft een overzicht van alle Opdrachten met zowel openstaande als gevulde diensten. 

Kies vervolgens de gewenste Kandidaat uit uw bestand of laat APM een match uitvoeren en bekijk wie de beste 

persoon is voor dat moment.

Agenda en Agenda Automaat

Binnen een uitzendorganisatie zijn er veel processen die nauwlettend in de gaten gehouden moeten worden. 

Denk bijvoorbeeld aan de fase voortgang van uw Kandidaten, het uitbetalen van reserveringen of het 

controleren van betalingen. Voor al deze processen beschikt APM over een handige module:  

de Agenda Automaat.  

De Agenda Automaat gaat draaien als u ’s ochtends APM voor het eerst opstart en controleert deze en nog 

een groot aantal andere belangrijke zaken.

Als er actie ondernomen moet worden, dan wordt er een agendapunt aangemaakt in APM’s eigen Agenda.  

Dit agendapunt wordt gekoppeld aan de betreffende persoon, klant, groep en/of locatie en is voor alle  

Consultants zichtbaar. Mocht u dus een keertje ziek zijn, dan hebben uw collega’s altijd alle benodigde 

informatie bij de hand.
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Bent u veel onderweg of heeft u niet altijd een PC in de buurt?  

Geen probleem! Met onze App heeft u altijd alle adressen, telefoonnummers, APM 

Agenda en zelfs uw complete contactregistratie binnen handbereik.  

Ook voor anderen valt er veel gemak uit de App te halen.  

 

Kandidaten kunnen bijvoorbeeld hun werkbriefjes invullen waarna de  

Opdrachtgever deze direct goed of af kan keuren. U fungeert dus niet meer als tussenpersoon, 

wat u en uw werknemers een hoop werk uit handen neemt.

Nog een aantal mogelijkheden op een rijtje:

 Ѵ Werkbriefjes invoeren

 Ѵ Vacatures doorzoeken

 Ѵ Rooster inzien 

 Ѵ Beschikbaarheid opgeven

 Ѵ Loonstrookjes inzien

 Ѵ Contactgegevens wijzigen

 Ѵ En meer… 

 

 

 

 

 

 Ѵ Werkbriefjes goed- of afkeuren

 Ѵ Ingeleende Kandidaten bekijken

 Ѵ Openstaande facturen inzien

 Ѵ Kandidaten bestand doorzoeken  

 (geanonimiseerd)

Voor kandidaten Voor opdrachtgevers

Gratis Apps
Altijd inzichtelijk
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Detachering-software
Altijd een perfect match
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APM detachering software biedt u een compleet pakket om snel te kunnen 

matchen en efficiënt kandidaten voor te stellen en te plaatsen.

Actief Software is vanaf de 2003 actief  

geweest met de ontwikkeling van  

detacheringsoftware. Bij de software voor  

detachering gaan we uit van het feit dat  

werknemers wel een vast salaris krijgen, maar 

dat er door middel van ingevoerde declaraties 

gefactureerd wordt. Uiteraard is verloning en 

facturering maar een klein onderdeel van de 

detacheringsoftware. Vanuit ons systeem kunt u 

werven, selecteren en plaatsen, maar ook  

contracten genereren, urenregistraties  

verzorgen en het facturatieproces aansturen.

Detachering-software
APM software biedt een uitstekend pakket voor al 
uw detachering handelingen. 

 Ѵ Live website koppeling

 Ѵ App’s (iOS & Android)

 Ѵ Groeps-SMS-en & e-mailen

 Ѵ Geïntegreerde facturering

 Ѵ Management dashboard

 Ѵ Vacaturebank

 Ѵ Loonstroken

 Ѵ Geschikt voor ABU & NBBU

 Ѵ Uitgebreide rapportages 

 

 

 

 Ѵ Outlook scan

 Ѵ Online declaraties

 Ѵ Sjablonen

 Ѵ Mailingen

 Ѵ E-factuur

 Ѵ LinkedIn, Twitter en Facebook

 Ѵ Telefooncentrale integratie

 Ѵ Microloon

 Ѵ Verlonen op basis van declaraties
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Uitgebreide rapportages Contactregistratie en  
Outlook scan

Boekhoud pakketten

Actief Software is gespecialiseerd in software voor organisaties die zich bezighouden 
met uitzending, detachering, recruitment en werving & selectie, en bemiddeling van 
ZZP-ers.

Het pakket A-PerfectMatch vormt de spil tussen uw klanten, de opdrachten, kandidaten en uw 

medewerkers. APM is een moderne Windows applicatie met een overzichtelijke menustructuur en logische

schermopbouw. 

Er wordt gebruik gemaakt van een MySQL database waarbij uw gegevens op een veilige manier worden 

gehost. Eigenschappen van APM zijn de live internetkoppeling met uw website(s), uitgebreide en 

eenvoudige matching, geïntegreerde facturatie, loonstroken, uitgebreide rapporten, agendabeheer en

mogelijkheid tot groeps-SMS-en & e-mailen.

Werken met de beste software?
Compleet en overzichtelijk software pakket

Het Dashboard geeft u in één scherm 

middels tabbladen een overzicht van uw 

laatste 100 agendapunten, contacten, 

sollicitanten en plaatsingen. Tevens kunt 

u middels de tab Statistiek een staaf- of 

lijndiagram krijgen van uw plaatsingen, 

contacten, agendapunten en gefactureerde 

uren van een bepaald tijdvak van de laatste 

x-tal maanden of weken.

APM beschikt over uitgebreide contactreg-

istratie mogelijkheden. Gebruikt u Outlook 

voor uw e-mail? APM kan door middel van 

de ingebouwde Outlook scan automatisch 

uw e-mail correspondentie koppelen aan 

de juiste Kandidaat of contactpersoon.  

Ook voor SMS-berichten en telefoon- en 

Skype-gesprekken kan APM automatisch  

registraties aanmaken. Op deze manier zijn 

u en uw collega’s altijd op de hoogte van 

de laatste stand van zaken tussen u, uw 

klanten en uw Kandidaten.

APM biedt geavanceerde  

koppelingsmogelijkheden voor de diverse 

boekhoudpakketten; zowel  

debiteurgegevens als journaalposten  

kunnen worden aangeleverd voor import.

Inmiddels zijn er koppelingen beschikbaar 

voor King, Exact, Twinfield, Cash, Multivers 

en Muis. Gebruikt u een ander pakket voor 

uw boekhouding? Laat het ons weten en 

wij zullen kosteloos een koppeling  

realiseren binnen zéér korte tijd.
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MatchingRapportages & Sjablonen Geïntegreerde facturering

APM bevat uitgebreide rapportage en 

sjabloon mogelijkheden. Sjablonen maakt u 

in de vertrouwde Microsoft Office omgeving 

met Word en Outlook. 

Daarnaast kunnen alle standaard rapporten 

via de ingebouwde rapport editor worden 

aangepast, zodat deze voldoen aan uw 

eigen wensen en huisstijl.

Het aanmaken van facturen gebeurt  

automatisch in APM. Ook handmatig  

aanmaken is natuurlijk mogelijk en  

correcties kunt u o.a. doen d.m.v. een 

credit nota functie. Alle facturen worden 

opgeslagen, de factuur opmaak kunt u zelf 

eenvoudig aanpassen naar uw eigen uw 

eigen smaak. Facturen kunnen op ieder 

moment worden gemaakt, onafhankelijk 

van het moment van verlonen.

APM biedt een uitgebreid matching 

systeem met zelf in te richten scorelijsten. 

Met de geavanceerde match functies kunt 

u niet alleen geschikte Kandidaten vinden 

voor een bepaalde vacature, maar ook 

vacatures of Opdrachtgevers voor een 

bepaalde Kandidaat.
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APM software
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APM is een zeer uitgebreid en gebruiksvriendelijk programma.  
We hebben in deze brochure getracht de belangrijkste onderdelen te beschrijven.
We kunnen ons echter voorstellen dat u na het lezen van deze brochure nog vragen heeft. 
Ook is het altijd moeilijk een voorstelling te maken van hoe een programma in de praktijk werkt.
U kunt ons bellen voor vragen of om een afspraak te maken voor een vrijblijvende 
demonstratie. Wij staan u graag te woord. 

Tot slot
Wilt u meer weten



Actief Software BV

Essebaan 17A / 2.31 

2908 LJ Capelle aan den IJssel 

Tel: 010-3073926 

www.actiefsoftware.com

info@actiefsoftware.com


