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ATOSS ontvangt SAP Premium Certification 
 
ATOSS Staff Efficiency Suite is de enige SAP Endorsed App voor workforce management in Europa. 

 

München/Amersfoort/Utrecht, 23.11.2021. Het jarenlange partnerschap van ATOSS en SAP met 
circa 500 gezamenlijke klanten bereikt het volgende niveau. ATOSS Workforce Management is 
nu ook gecertificeerd voor SAP SuccessFactors en behoort daarmee tot de SAP Endorsed Apps. 
De premium certification werd verleend op basis van omvangrijke testen van ATOSS Staff 
Efficiency Suite. De oplossing omvat alle functies van een modern workforce management: 
tijdmanagement, personeelsplanning, personeelsbehoeftebepaling, capaciteitsplanning evenals 
intuïtieve apps, self services en ruilbeurzen voor ploegendiensten. De modulaire standaard 
software is beschikbaar in de ATOSS Cloud 24/7 en on premises.  
 
SAP verleent de ‘Premium Certification for SAP Endorsed Apps’ alleen op uitnodiging. De testen werden 

doorgevoerd op de drie niveaus: Integration Certification, Cloud Quality en Static Security Code. 

Bedrijven die SAP SuccessFactors en de cloudgebaseerde ATOSS Staff Efficiency Suite inzetten, 

profiteren van de efficiëntie, veiligheid en toekomstbestendigheid van een unieke oplossing voor human 

experience management. ATOSS Workforce Management kan flexibel worden gecombineerd met het 

HR-core-systeem Employee Central of losse modules als Payroll en Time Management.  

 

Dirk Häußermann, co-CEO van ATOSS Software AG, zegt: ‘De premium certification is voor onze 

gezamenlijke klanten echte een meerwaarde – een unieke HR-oplossing met consequente focus op de 

employee experience. Waar we vooral trots op zijn: in Europa zijn wij de enige workforce management 

aanbieder met de status SAP Endorsed App.’ 

 

Fabian Flach, senior vice president, head of SAP SuccessFactors, Middle- & Eastern Europe bij SAP 

bevestigt: ‘Wij zetten in op een uniek systeem, waarmee onze klanten groot voordeel behalen. Met de 

ATOSS Connector voor SAP SuccessFactors breiden wij ons eersteklas aanbod op het gebied van 

human experience management (HXM) uit met premium workforce management.’ 

 

Media informatie en foto’s zijn te downloaden op: www.atoss.com/press 
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Over ATOSS 
 
ATOSS Software AG is een aanbieder van technologie- en adviesoplossingen voor professioneel workforce 
management en een optimale inzet van personeel. Of het nu gaat om werktijdmanagement, mobiele apps, 
nauwkeurige personeelsprognoses, geavanceerde operationele planning of strategische capaciteits- en 
vraagplanning, ATOSS heeft de juiste oplossing – in de cloud en on premises. De modulaire productfamilies worden 
gekenmerkt door maximale functionaliteit, browsergebaseerde high-end technologie en platformonafhankelijkheid. 
ATOSS Workforce Management oplossingen leveren een meetbare bijdrage aan een grotere waardecreatie en 
concurrentiekracht voor meer dan 10.000 klanten in meer dan 50 landen. Tegelijkertijd zorgen zij voor meer 
planningsrechtvaardigheid en tevredenheid op de werkplek. Tot de klanten behoren bedrijven als: DB Schenker, 
Decathlon, Douglas, expert, HORNBACH, Jumper de Diersuper, LACOSTE, Lufthansa, Rhenus Logistics 
Netherlands, Shell Retail Netherlands. Meer informatie: https://www.atoss.nl 
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