
Wie is wie? 
 
Hoe bereiken collega’s 
elkaar? Dat was vroeger, 
ondanks alle moderne 
communicatiemiddelen, 
makkelijker dan nu. Het 
personeel is steeds vaker 
een kleiner wordende 
groep vaste medewer-
kers gecombineerd met 
een bonte samenstelling 
aan parttimers, flexwer-
kers, zzp’ers en contrac-
tors, verspreid over de 
gehele globe. De ICT-
afdeling zit in India, het 
callcenter in Zuid Afrika 
en de productie in China. 
 
Verder wordt er om de 
haverklap gefuseerd en 
gereorganiseerd. De or-
ganisatie van gisteren is 
niet meer die van mor-
gen. 
 
Daar komt de HNW trend 
(Het Nieuwe Werken) 
nog bij: men komt steeds 
minder op kantoor en 
werkt op ongewone tij-
den vanuit huis of vanaf 
locatie.  
 
Resultaat is dat collega’s 
elkaar niet kennen en 
steeds moeizamer sa-
menwerken. Het werk 
loopt hierdoor veel ver-
traging op. 
 
My-Orgchart visualiseert 
de organisatie en zorgt 
ervoor dat collega’s el-
kaar snel kunnen vinden. 
Vooral als men een per-
soon op functie of skills 
wil zoeken. 

 
 

Contact Organigrammen 

Intelligente organigrammen vervangen in toene-
mende mate traditionele telefoongidsen waar 
men alleen maar op naam kan zoeken. Vaak wil 
men collega’s ook op functie, skills, of locatie 
kunnen zoeken. Organigrammen met krachtige 
zoekmogelijkheden vormen de oplossing.  
 

My-Orgchart 

My-Orgchart is moderne organigram software, 
waar jarenlange kennis en ervaring in verwerkt 
is. Het pakket is bijzonder rijk aan functionali-
teit. De organigrammen bieden perfecte zoek- 
en navigeerfaciliteiten, waardoor de juiste 
persoon snel gevonden is. Met één druk op de 
knop kan hij of zij vanuit het organigram gebeld 
of gemaild worden, of kan er een route beschrij-
ving worden opgevraagd. 
 

Web interface met HR-systemen 

De Connector module verzorgt de web interface 
tussen My-Orgchart en uw HR-systeem. Uw 
gegevens worden live opgehaald en direct 
gepresenteerd in het organigram. Het is zelfs 
mogelijk om met meerdere HR-systemen tege-
lijk te integreren. Daardoor komt My-Orgchart 
ook voor internationale organisaties binnen 

In contact. Organigrammen voor iedereen. 

bereik. Mede doordat My-Orgchart meertalig is 
en iedere taal kan spreken. 
 

Praktijk gebruik 
Voor contact organigrammen is het belangrijk 
dat er een bedrijfslicentie aangeschaft kan wor-
den, zodat alle collega’s toegang kunnen heb-
ben. My-Orgchart levert zo’n licentie tegen aan-
trekkelijke prijzen. Bovendien wordt er een goe-
de performance geboden, zodat grote aantallen 
collega’s er gelijktijdig gebruik van kunnen ma-
ken.  
 

Smartphones, tablets en de BYOD-trend 
Smartphones, tablets en notebooks komen in 
snel tempo opzetten. BYOD (Bring Your Own 
Device) vindt steeds meer opgang mede door-
dat WiFi of 4G vrijwel altijd beschikbaar is. My-
Orgchart draait nagenoeg overal op. De organi-
grammen en rapportages worden op het eigen 
intranet geplaatst, terwijl de software zero in-
stall is. Ofwel men hoeft geen app te installeren 
om ermee aan de slag te kunnen. Het pakket is 
bijzonder snel, ook op smartphones en tablets, 
en is 100% web, cloud en SaaS.  
Een implementatie is doorgaans binnen 24 uur 
geregeld, maar is zelfs per direct wanneer er een 
Connector actief is. 
 

Contact organigrammen zijn voor collega’s die elkaar snel willen bereiken. Ze 
zijn dynamisch, bezitten geavanceerde zoekfaciliteiten en draaien op smart-
phones, tablets en notebooks. Zelfs grote organisaties kunnen er in een 
handomdraai hun organigrammen mee samenstellen en publiceren, omdat er 
voor alle bekende problemen oplossingen zijn. OrgPlan brengt de My-Orgchart 
software, die altijd en overal kan draaien. Maak kennis met de voordelen. 



Kenmerken 
Zoeken. My-Orgchart heeft onovertroffen 
zoekfaciliteiten binnen het organigram. Velden 
kunnen vrij toegevoegd worden en op ieder veld 
kan gezocht worden. Bovendien kunnen zoek-
criteria bewaard worden. 
Profile en Tree View. My-Orgchart biedt een 
stamkaart (Profile) van de geselecteerde werk-
nemer. Tevens wordt een, in- en uitklapbaar 
tekstorganigram (Tree View) geboden. 
Omvang. Waar de meeste software pakketten 
kunnen slechts kleine tot middelgrote bedrijven 
aan, maar My-Orgchart is ook geschikt voor zeer 
grote organisaties (100.000 + werknemers). 
Populaties combineren. Vrijwel ieder bedrijf 
wil meerdere populaties combineren: diverse 
landen, internen en externen, recente overna-
mes, kandidaten in portefeuille. My-Orgchart 
combineert populaties met het grootste gemak. 
Webservices. Dankzij het internet kunnen 
deze populaties live opgehaald worden. De 
Connector kan via web-services meerdere (hr) 
systemen connecteren.  
Eenvoud. Een My-Orgchart organigram is snel 
gemaakt: voeg in de Editor een spreadsheet aan 
een starthokje toe en het organigram staat er in 
een split-second. Er gaat geen tijd verloren aan 
opmaak. Het systeem bekijkt voortdurend hoe 
het opgevraagde deel van het organigram opti-
maal weergegeven kan worden. 
Alternatieve hiërarchie.  Vaak wil men de or-
ganisatie vanuit verschillende gezichtspunten 
bekijken (naar land, product, project, vakgebied, 
etc.) en gelden er meerdere alternatieve hiërar-
chiën. My-Orgchart heeft hier faciliteiten voor. 
Robuust. Wanneer een hiërarchieketen on-
derbroken is (bijvoorbeeld omdat een manager 
ontbreekt) geeft My-Orgchart twee ketens 
weer. Multi-top is een faciliteit die ondersteund 
wordt. In de Editor kunnen de twee ketens weer 
met elkaar verbonden worden. 

Foto’s. Het is mogelijk om foto’s aan de orga-
nigrammen toe te voegen. 
Vertaaltabel. My-Orgchart werkt met een ver-
taaltabel die door de gebruiker kan worden aan-
gevuld. Zowel veldnamen als –waarden kunnen 
worden vertaald. Standaard zijn de vertalingen 
voor de common fields in Engels, Duits, Frans, 
Spaans en Nederlands opgenomen. 
 

Beveiliging 
De belangrijkste vermelding is dat de klant z’n 
gegevens binnen de poort houdt. Ook al is My-
Orgchart een volledige cloud/SaaS-oplossing. 
Niet de gegevens maar de software gaat op reis. 
Naar het memory van de PC, tablet, of smart-
phone van degene die een organigram opvraagt. 
Daarom hoeft er ook niets geīnstalleerd te wor-
den. Aansluitend zijn er faciliteiten om groepen 
gebruikers slechts een deel van het organigram 
te tonen. 
 

Vereiste modules 
De volgende modules zijn vereist om over con-
tact organigrammen te kunnen beschikken: 
• Viewer – Hiermee kunnen eindgebruikers de 

organigrammen bekijken (RO-access). 
• Editor – Hiermee kunnen ervaren gebruikers 

organigrammen bouwen (RW-access). Bo-
vendien kunnen ze hier alle instellingen inre-
gelen. 

• Connector – Hiermee worden de gegevens 
live uit het (hr)-systeem opgehaald. 

• Hosting – Hiermee wordt de hosting van de 
software geregeld. 

 

 
 
 
 
 

OrgPlan levert: 

• My-Orgchart software 

• Consultancy 

• Service 

• Helpdesk 

• Training 

 

 

My-Orgchart modules: 

• Viewer 

• Editor 

• Connector 

• T12 

• Hosting 

De licenties worden voor een 

jaar gehuurd en kunnen in de 

webshop worden aangekocht. 

 

 

Oplossingen voor: 

• Contact 

• Metrics 

• Personeelsplanning SPP 

• (Re)organiseren 

• Instroom 

• Doorstroom 

• Uitstroom 

• Budgetteren 

• Metrics 

 

 

Contact: 

• OrgPlan 

• Boswachter 6 

• 3834 CT Leusden 

• Nederland 

• +31 (0)33 8881482 

 

info@orgplan.nl  

www.orgplan.nl 
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