
Workplace Command Center 
Op één plek alle informatie voor een verantwoorde terugkeer
Beheer alle data over gezondheid en veiligheid, zodat iedereen veilig naar kantoor kan terugkeren.  
Nu bedrijven zich klaarmaken om weer open te gaan, moeten allerlei teams samenwerken om te zorgen dat 
dit veilig gebeurt. Een gestroomlijnde communicatie en inzicht in relevante data is voor bedrijven essentieel 
om weloverwogen beslissingen te nemen en risico's te beperken. Workplace Command Center vormt één 
informatiebron die helpt de complexiteit van een heropening en terugkeer van medewerkers te managen. 

Terug naar normaal is een heel traject.
Wij helpen je op weg.

Beheer alle data 
over gezondheid 
en veiligheid, zodat 
iedereen veilig kan 
terugkeren
Met Work.com Workplace Command 
Center kunnen managers en anderen die 
de terugkeer ondersteunen datagedreven 
beslissingen nemen op basis van specifieke, 
realtime data over de publieke gezondheid 
en particuliere data over het bedrijf en de 
medewerkers. Monitor de gezondheid 
van je medewerkers, trainingsmateriaal, 
de veiligheid van de werkomgeving en 
capaciteitsplanning.

NEEM 
DATAGEDREVEN 
BESLISSINGEN

Gebruik één plek 
voor alle informatie, 

zodat leidinggevenden 
weloverwogen 

beslissingen kunnen 
nemen op basis 
van openbare en 
particuliere data 

BEPAAL OF 
MEDEWERKERS EN DE 
WERKPLEK ER KLAAR 

VOOR ZIJN

Monitor de gezondheid 
van je medewerkers, 
capaciteitsplanning 
en veiligheid in je 

bedrijfsgebouwen.

HANDEL SNEL 
OP BASIS VAN 

INZICHTEN

Maak en configureer 
workflows, apps 
en acties voor 

hervatting van de 
werkzaamheden.

INTEGREER DATA EN 
APPLICATIES

Benut en analyseer 
betrouwbare data en 

breid uit met apps van 
partners.



Terug naar normaal is een heel traject.
Wij helpen je op weg.

Volg vandaag nog de training Work.com Basics

Ontdek hoe Workplace Command Center helpt om  
veilig weer aan het werk te gaan.

Kijk op onze website voor 
meer informatie.

MEER  
INFORMATIE

Workplace Command Center

Vereisten Prijzen Opmerkingen

Basislicentie voor Platform of CRM vereist. 
Alleen HR-specifieke organisaties.

€ 5 per gebruiker/maand
*Jaarlijkse facturering

Welzijnscheck voor  
medewerkers

Product

Inbegrepen bij SKU voor Workplace  
Command Center

——

——

Inbegrepen bij Command 
Center. Enterprise Edition en 
hoger is inclusief 300 checks.  

Een extra pakket met  
1000 checks kost € 300.

• Gebruik templates voor welzijnschecks op basis van 
CDC-richtlijnen

• Pas checks aan de behoeften van de organisatie aan
• Verzend op een veilige manier checks om te bepalen 

of medewerkers gezond zijn en een terugkeer naar 
de werkplek verantwoord is

• Verzamel data voor de terugkeerstrategie en 
capaciteitsplanning

• Overzicht per locatie
• Beoordeel de gezondheid van medewerkers
• Bekijk toegewezen diensten
• Bekijk informatie over de publieke gezondheid
• Voer taken uit binnen het actieframework
• Monitor de voltooiing van trainingen
• Uitbreiding via partners
• Contacttracking

Workplace Command Center Welzijnscheck voor  
medewerkers

https://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/workcom-basics?trail_id=get-back-to-business-with-workcom
https://www.salesforce.com/products/workplace-command-center/overview/?d=cta-body-promo-108

