
UKG Dimensions: 
een modern cloudplatform

Een intelligente basis voor de volgende 
generatie workforce management



Workforce management in een moderne cloud 

Automatisering van essentiële processen voor personeelsbeheer, zoals tijdregistratie, inroostering en 
afwezigheidsbeheer, is nog altijd de kern van een doeltreffende oplossing voor workforce management (WFM). 
Maar om gereed te zijn voor de toekomst, moet de volgende generatie WFM-oplossingen ook gebruikmaken van 
de modernste intelligente technologieën.

De UKG Dimensions™-suite (voorheen Workforce Dimensions™) volgt een nieuwe benadering van wat er allemaal 
mogelijk is met moderne technologie voor WFM en human capital management (HCM). Deze geavanceerde 
oplossing van UKG (Ultimate Kronos Group) koppelt een baanbrekende medewerkerservaring aan ongekende 
operationele inzichten waarmee u slimmer kunt werken. Altijd en overal – via de moderne cloud. Alle dimensies 
van het platform, zoals de onderliggende architectuur, de gebruikerservaring, de functionaliteit, de integratie, 
de gegevenstoegang, de levering en de support, zijn ontwikkeld om het beste uit uw mensen naar boven te halen.

De basis van onze toekomstbestendige oplossing is het UKG D5™ Platform. Dit platform heeft veel primeurs in 
huis, zoals:

• Een robuuste API en een integratieframework voor maximale uitbreidbaarheid en gemakkelijke 
integratie met andere systemen dankzij tijdbesparende, kant-en-klare connectors voor personeelsbeheer, 
salarisadministratie, tegoedenbeheer en nog veel meer

• Kunstmatige intelligentie als drijvende kracht achter slimme, voorspellende oplossingen, zoals krachtige 
k-means clusteralgoritmen om compliancerisico's in realtime te detecteren en marktleidende AI-applicaties 
voor betrouwbare voorspellingen

• Razendsnelle cloudcomputing in het werkgeheugen om onmiddellijk inzicht te krijgen in kritieke kosten-, 
compliance- en productiviteitscijfers aan de hand van grootschalige berekeningen in realtime

• Een doorontwikkeld domeinmodel op basis van tientallen jaren ervaring met WFM, dat u dankzij flexibiliteit 
en consistentie in de hele suite helpt om zelfs de meest complexe problemen op te lossen vanuit ieder punt 
in de applicatie

• Een uniforme informatiearchitectuur die u volledige toegang geeft tot alle gegevens voor rapporten en 
analyses op aanvraag, zonder dat u speciale technische expertise nodig hebt

Bovendien dient het UKG D5 Platform als basis voor UKG Dimensions in de publieke cloud van Google, zodat wij 
gebruik kunnen maken van de enorme investeringen van Google in infrastructuur, netwerken en beveiliging.



Specificaties van UKG Dimensions

Oplossing

Inbegrepen 
tenants

Eén standaard productietenant

Eén gedeeltelijke kopie voor een niet-productietenant met maximaal 18 maanden aan productiedata

Extra tenants Extra tenants met gedeeltelijke kopieën zijn verkrijgbaar tegen meerprijs

Klanten Multi-tenant

Connectiviteit

Toegang tot de 
service

De toegang van gebruikers tot de UKG Dimensions-service verloopt via een beveiligde 
TLS-internetverbinding vanaf ondersteunde terminals en browsers. De klant is verantwoordelijk 
voor het verkrijgen van een betrouwbare internetverbinding met de service. 

Het internetverkeer van UKG Dimensions mag niet worden gefilterd door proxy- of cachingsystemen 
op het netwerk van de klant. UKG Dimensions ondersteunt een vanity-URL met één domein.

MPLS/Site-
to-Cloud 
connectiviteit 
(optioneel)

Klanten die ervoor kiezen MPLS te gebruiken voor connectiviteit met de applicaties en services 
van UKG Dimensions, moeten Google Cloud Interconnect gebruiken en zelf een vergoeding voor 
deze verbindingen betalen aan de serviceprovider. 

Communicatie 
met terminals 
(tijdklokken)

Communicatie op initiatief van de terminal (Device Initiated-communicatie) is verplicht voor alle 
compatibele terminals die deze communicatiemodus ondersteunen. 

Communicatie op initiatief van de server wordt alleen ondersteund voor terminals zonder 
ondersteuning voor Device Initiated-communicatie. Bij communicatie op initiatief van de server is 
een verbinding via een Virtual Private Network (VPN) verplicht.

Gebruik

SFTP-service De SFTP-service van UKG Dimensions biedt klanten een generiek eindpunt voor het importeren 
en exporteren van bestanden (met informatie over medewerkers, salarisadministratie, 
tegoedenbeheer, roosters, boekingen enzovoort) tussen externe gegevensbronnen en uw 
UKG Dimensions-oplossingen.

De service heeft twee SFTP-serviceaccounts die klanten kunnen gebruiken voor automatisering 
van hun integraties met UKG Dimensions. Extra SFTP-accounts zijn verkrijgbaar tegen meerprijs. 
Bij een login op een SFTP-serviceaccount worden de data in transit beveiligd via encryptie met 
publieke sleutels. Gebruikersaccounts voor individuele (op naam gestelde) klantlogins worden 
niet ondersteund door de SFTP-service.

Limieten voor 
SFTP

Voor integraties met UKG Dimensions die gebruikmaken van de SFTP-service van UKG Dimensions 
gelden de volgende beperkingen:

Maximaal 20 gelijktijdige actieve sessies per SFTP-account

Maximaal 10 GB opslagruimte per SFTP-account

Maximale bestandsgrootte per SFTP-sessie is 100 MB

Key performance 
indicators (KPI's)

Er zijn KPI's beschikbaar om bedrijfsdoelstellingen en drempelwaarden te monitoren 
en te controleren. De klant ontvangt een groot aantal KPI's om veel voorkomende 
personeelsstatistieken bij te houden, zoals overuren en arbeidskosten. Klanten hebben de optie 
om aanvullende, klantspecifieke KPI's te creëren met de KPI Builder. Het aantal actieve KPI's 
dat met UKG Dimensions-applicaties gebruikt kan worden, is echter beperkt tot 200 per klant. 
Zo nodig kunnen extra KPI's worden aangeschaft.



Beleid

Serviceniveau-
overeenkomst (SLA)

99,75% beschikbaarheid van de applicatie

Updates van 
applicaties

Applicatie-updates worden automatisch toegepast. 

Zie het hoofdstuk Applicatie-updates in dit document voor meer informatie.

Onderhoudsvenster Eén keer per week vier uur volgens een vastgesteld standaardschema. 

Zie het hoofdstuk Applicatie-updates in dit document voor meer informatie. 

Compliance met 
beveiligingsvoor-
schriften

AICPA SSAE 18 SOC 1 en SOC 2 Type II, ISO 27001, ISO 27017 (aangevraagd), ISO 27018

Zie voor meer informatie het hoofdstuk Beleid en processen voor beveiliging.

Calamiteitenherstel Recovery Time Objective (RTO): 24 uur

Recovery Point Objective (RPO): 4 uur

Encryptie Versleuteling van data in transit en in rust is inbegrepen. 

Externe partners Klanten kunnen externe ontwikkelaars inschakelen om hun UKG Dimensions-applicaties te 
configureren en/of te implementeren. In dat geval is de klant verantwoordelijk voor het aanmaken 
en weer verwijderen van gebruikersaccounts en het administreren van de toegangsmachtigingen 
voor alle medewerkers van externe partners die toegang moeten hebben tot UKG Dimensions. 
Let op: service- en supportaccounts zijn uitsluitend beschikbaar voor bevoegde UKG™-medewerkers.

Updates van applicaties

UKG hanteert een wekelijkse onderhoudsperiode van vier uur voor onderhoud en applicatie-updates binnen de 
UKG Dimensions-service, zodat de prestaties, betrouwbaarheid en stabiliteit van het UKG Dimensions-platform 
gewaarborgd blijven. De onderhoudsaanpak van UKG is erop gericht de downtime zoveel mogelijk te beperken 
met een combinatie van blue/green-implementatie en rollende upgrades.

Er zijn twee soorten applicatie-updates:

• Kleinere updates (wekelijks):  Mogelijke fixes voor stabiliteit, prestaties en/of kritische bugs

• Grote updates (driemaandelijks): Mogelijke nieuwe functies en/of verbeteringen in de gebruikerservaring (UX) 

Alle applicatie-updates worden intern getest voordat ze naar de klantstack gaan. 

Specificaties van UKG Dimensions, vervolg



Schema van datacenter
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UKG Dimensions maakt gebruik van het krachtige Google Cloud Platform voor Infrastructure as a Service (IaaS). 
Doordat we UKG Dimensions in de Google Cloud hosten, profiteren we van een aantal grote voordelen:

• Elasticiteit om vraagpieken op te vangen

• Toegang tot het glasvezelnetwerk van Google (waar dit beschikbaar is)

• Een marktleidende datacenterinfrastructuur, geoptimaliseerd en beheerd door Google

• Geografische flexibiliteit

• Capaciteit op afroep

• Kortere doorlooptijd voor beschikbaarstelling

• Compliance met standaarden voor infrastructuurbeveiliging (ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, AICPA SSAE 18 
SOC 2 Type II en FedRAMP-certificering)



Dataflows in de cloud

Type dataverkeer Methode

Terminalverkeer Al het terminalverkeer gaat via HTTPS (TLS)

Webverkeer van 
eindgebruikers

Al het dataverkeer verloopt beveiligd (HTTPS met TLS) via het internet

Bestandsoverdracht Uitgaande en inkomende bestandsoverdrachten met de klantomgeving worden door de klant 
geïnitieerd en beveiligd uitgevoerd via SFTP

API-dataverkeer Alle API-transacties verlopen via HTTPS (TLS)

Beleid en processen voor beveiliging

Bij UKG staat gegevensbeveiliging altijd bovenaan. Onze Chief Information Security Officer is verantwoordelijk 
voor de implementatie van beleid en procedures om de data van onze klanten te beveiligen en te 
beschermen. Alle medewerkers van UKG moeten binnen 60 dagen na indiensttreding en daarna jaarlijks 
een bewustmakingstraining voor privacy en informatiebeveiliging volgen. 

UKG Dimensions wordt jaarlijks volgens AICPA SSAE 18 SOC 1 en SOC 2 onderworpen aan audits op het gebied 
van beveiliging, beschikbaarheid, vertrouwelijkheid, privacy en integriteit. Deze audits worden uitgevoerd door 
een onafhankelijke, Tier 1-gecertificeerde auditingfirma. De auditverslagen zijn op aanvraag beschikbaar voor 
klanten. UKG Dimensions beschikt over certificeringen volgens ISO 27001, ISO 27017 (aangevraagd) en ISO 27018.

Klanten van UKG kunnen de applicatiebeveiliging en de logische toegang configureren volgens de bedrijfsregels 
en processen van hun organisatie. 

Integratie 

Bij UKG begrijpen we dat uw UKG Dimensions-oplossing naadloos moet integreren met de bedrijfskritische 
applicaties en data binnen uw bedrijf. Om deze integratie te versnellen en te vergemakkelijken, hebben we het 
UKG D5 Platform gecreëerd.

Best-in-breed integratietechnologie: UKG Dimensions maakt gebruik van Dell Boomi, een modern en 
schaalbaar Integration Platform as a Service (iPaaS) voor het ondersteunen van al uw integratieprocessen 
tussen cloudplatforms, SaaS-applicaties en on-premise informatiesystemen. Dell Boomi ondersteunt de meest 
gebruikte transportmethoden en een breed scala aan scenario's voor enterprise-integratie, inclusief universele 
omzettingsfunctionaliteit voor niet-standaard bestandsindelingen.

Flexibele integratieopties: traditionele integratie via SFTP en batchprocessen is beschikbaar, maar het Dell 
Boomi-platform ondersteunt ook API-gebaseerde integratieprocessen om realtime datatoegang en hybride 
integratiemethoden mogelijk te maken.

Een geïntegreerde ervaring: het Dell Boomi-platform is volledig geïntegreerd met de UKG-gebruikerservaring, 
zodat bevoegde gebruikers binnen de klantorganisatie integratieprocessen kunnen inplannen en uitvoeren 
vanuit de vertrouwde gebruikersinterface van UKG Dimensions.



Single sign-on

Met single sign-on (SSO) kunnen gebruikers één set inloggegevens gebruiken om naadloos toegang te krijgen 
tot meerdere applicaties, op basis van een authenticatieproces dat plaatsvindt wanneer de gebruiker voor het 
eerst toegang krijgt tot de UKG Dimensions-cloud. Via SSO worden gebruikers geauthenticeerd voor alle UKG 
Dimensions-applicaties waarvoor zij toegangsrechten hebben. Hierdoor hoeven gebruikers niet steeds opnieuw 
in te loggen wanneer ze tijdens dezelfde sessie van de ene naar de andere applicatie overschakelen. SSO verbetert 
niet alleen de veiligheid van het netwerk, maar verhoogt ook de productiviteit van de netwerkgebruikers en 
verlaagt de netwerkkosten.

De authenticatieservice van UKG Dimensions ondersteunt een hoog-beschikbare federatieve SSO-service waarmee 
gebruikers bij UKG Dimensions kunnen inloggen vanaf zakelijke desktops, privécomputers voor thuiswerken en 
mobiele apparaten. Voor klanten die niet naar SSO zijn gemigreerd, ondersteunt de authenticatieservice van 
UKG Dimensions ook basisauthenticatie voor het inloggen op het cloudnetwerk.

Andere voordelen van SSO:

• Gebruikers hebben één toegangspunt tot het cloudnetwerk van UKG Dimensions, vanwaaruit de toegang tot 
beveiligde webpagina's kan worden beheerd.

• SSO-klanten kunnen hun huidige identiteitsprovider (IdP) blijven gebruiken voor het beheren van hun 
gebruikersaccounts en inloggegevens, inclusief het gebruik van multi-factor authenticatie (indien dit door 
de IdP wordt ondersteund).

UKG Dimensions ondersteunt het industriestandaard SAML 2.0-protocol 
voor SSO-integratie. Hierdoor kan SSO worden gerealiseerd via algemeen 
beschikbare methoden die worden ondersteund door een groot aantal 
IdP-technologieën. 



Momenteel ondersteunde technologieën

UKG Dimensions is 'mobile first' ontwikkeld volgens een mobiel-responsief ontwerp, zodat de interface wordt 
geoptimaliseerd voor het apparaat waarmee de applicatie wordt gebruikt. Het is een apparaatonafhankelijke 
applicatie die moeiteloos overschakelt van computer naar tablet of smartphone, waarbij alle functies in alle 
schermformaten beschikbaar blijven. Omdat UKG Dimensions apparaatonafhankelijk is, hoeven de gebruikers 
maar één keer met de applicatie te leren werken. Deze mobile-first benadering biedt de gebruikers veel flexibiliteit 
om de applicatie altijd en overal te gebruiken.

Vereisten voor desktopcomputers

Browser Besturingssysteem

Leverancier Product Versie Leverancier Product

Microsoft Edge Microsoft Windows 10

Google Chrome 41+ Alle door Chrome ondersteunde besturingssystemen*

Mozilla Firefox 35+ Alle door Firefox ondersteunde besturingssystemen*

Apple Safari 10+ Apple OSX 10+
  

*Tier 2-support, behalve voor besturingssystemen die door Windows worden ondersteund

CPU 2 Core Intel i5u 1,9 GHz of gelijkwaardig

RAM 4 GB of vergelijkbaar

Cache 256 KB L2-cache aanbevolen

Scherm 1.024 x 768 pixels met 256 kleuren aanbevolen; minimaal 128 MB grafisch geheugen

Schijfruimte Minimale vrije schijfruimte: 100 MB

Netwerkprotocol HTTPS 

Bandbreedte LAN-verbinding: Gigabit-netwerk aanbevolen

WAN-verbinding: Fractional T1 (T1+ aanbevolen)

Vereisten voor smartphone- en tabletbrowsers

Browser Apparaat

Leverancier Product Besturingssysteem Leverancier Product

Google Chrome Android 5+ Samsung Galaxy

Google Nexus

Overige

Apple Safari iOS 10+ Apple iPhone 6+, iPad Air+

  



Terminaltype Artikelnummer Firmware

4500 tijdklok 8602000-0xx Niet ondersteund

4500 tijdklok 8602004-xxx 02.03.16 

4500 tijdklok 8602800-0xx tot en met 8602800-4xx 02.03.16 

4500 tijdklok 8602800-5xx tot en met 8602800-9xx 03.00.18 en hoger

UKG InTouch™ Alle 1.1.1 en hoger

Beleid voor de serviceniveau-overeenkomst (SLA)

De SLA (serviceniveau-overeenkomst) is een servicegarantie die wordt overeengekomen tussen UKG en de klant. 
Het doel van de SLA is om duidelijke verwachtingen vast te leggen voor de uptime en de beschikbaarheid van UKG 
Dimensions, en om boeteclausules vast te leggen voor het geval UKG de toegezegde beschikbaarheid niet kan 
nakomen. De standaard SLA specificeert een beschikbaarheid van 99,75% voor de UKG Dimensions-oplossing van 
een klant, en de vergoedingen die aan de klant worden uitgekeerd als de SLA-specificaties niet worden gehaald.

Elke klant van UKG Dimensions ontvangt regelmatig statistieken over de beschikbaarheid. 
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Over UKG

Bij UKG (Ultimate Kronos Group) draait alles om mensen: our purpose is people™. UKG, uit een fusie voortgekomen als een 

van 's werelds grootste cloudbedrijven, gelooft dat organisaties succesvol zijn wanneer ze hun mensen centraal stellen. UKG 

is een wereldwijd leidende leverancier van oplossingen voor human capital management (HCM), workforce management 

(WFM), salarisadministratie en HR-servicelevering. De bekroonde oplossingen UKG Pro, UKG Dimensions en UKG Ready helpen 

tienduizenden organisaties in alle regio's en sectoren om betere resultaten te boeken, de effectiviteit van HR te vergroten, de 

salarisadministratie te stroomlijnen en alle medewerkers een betere en meer verbonden werkervaring te bieden. UKG heeft 

wereldwijd meer dan 12.000 mensen in dienst en staat bekend om de inclusieve werkcultuur. De onderneming is vele malen 

bekroond voor haar productaanbod en bedrijfscultuur, onder andere met achtereenvolgende vermeldingen in de Fortune-

lijst van 100 Beste bedrijven om voor te werken. Ga voor meer informatie naar ukg.com/nl-NL.

http://www.ukg.com/trademarks

