Online lonen
Uw online loon– en personeelsadministratie

VANDERLAANGROEP biedt u een online loon- en personeelsadministratie.
Deze online webapplicatie heeft alle functionaliteiten van een traditionele
HR-en salarissoftware en wordt in een zeer gebruiksvriendelijke vorm aan u
gepresenteerd.
De door u ingevoerde gegevens in de HR-software worden direct opgenomen
in de hieraan gekoppelde salarissoftware en zo verwerkt op de loonstrook
van uw personeel. U hoeft dus geen gegevens meer apart naar ons te
versturen.
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Online lonen biedt u maximale flexibiliteit. U kunt via het
internet zelf de loonadministratie invoeren, een gedeelte van
de loonadministratie door ons laten doen of de
loonadministratie volledig door ons laten verzorgen.
U beschikt op ieder gewenst moment, op iedere locatie over
uw actuele loonadministratie, zolang u maar de beschikking
heeft over een computer, tablet of smartphone met
internetaansluiting.
De applicatie biedt ook de mogelijkheid om digitaal uw
loonstroken te verstrekken aan uw personeel. U hoeft dus niet
meer de stroken in een enveloppe te doen of per e-mail de
loonstroken te versturen.

allemaal in het bezit van een sleutel? Wanneer lopen de
contracten voor bepaalde tijd af?
Al deze informatie en meer kunt u gemakkelijk laten
beheren door onze applicatie.

Gemak
Onze online webapplicatie is zeer gebruiksvriendelijk.
Het is niet nodig om een cursus te volgen. Ook
uitgebreide fiscale of juridische kennis is niet
noodzakelijk.
Uiteraard ontvangt u van ons bij aanvang een duidelijke
toelichting, zodat u snel en efficiënt aan de slag kunt.
Wij passen uw portal bij ingebruikname naar uw
behoefte aan. Daarnaast kunt u de indeling van uw
scherm naar eigen inzicht aanpassen. De opties waar u
geen gebruik van maakt, kunt u uitzetten, zodat u deze
niet meer op uw scherm ziet.
Bent u er aan toe om meer opties te gaan gebruiken, dan
kunt u deze zeer gemakkelijk weer inschakelen.
Met onze online loon- en personeelsadministratie heeft
u altijd alle gegevens van uw personeel bij de hand.
Geen aparte lijstjes meer bijhouden, waarin meerdere
keren dezelfde gegevens invult, maar alles in 1 pakket.
Met
welke
werknemers
dient
nog
een
functioneringsgesprek te worden gevoerd? Wie is er

Ook kan onze functionaliteit uitgeleverd worden
inclusief diverse, voorgecodeerde Excelsheets. U kunt
uw personeelsgegevens of mutaties inlezen, als u de
mutaties niet online wilt invoeren.
Indien
u
gebruik
maakt
van
een
eigen
urenregistratiesysteem is het eventueel mogelijk om
deze
te
koppelen
aan
onze
loonen
personeelsadministratie.

Efficiency
Wanneer u gebruik maakt van de webapplicatie loon- en
personeelsadministratie, biedt VANDERLAANGROEP u de
mogelijkheid om deze functionaliteit te koppelen aan
bijvoorbeeld uw boekhoudprogramma, zodat u de
periodieke loonkosten niet meer handmatig in uw
boekhouding hoeft te verwerken.
De dienstverlening met de online webapplicatie kan op diverse
Ook kan de applicatie worden gekoppeld aan het digitale
manieren, op verschillende niveaus worden gebruikt. U dossier van de arbodienst.
bepaalt zelf op welke wijze u gebruik wilt maken van de Periodiek wordt automatisch een betaalbestand (Clieop)
applicatie.
aangemaakt, dat u in uw internetbankieren kunt inlezen.
U hoeft dus niet meer de loonbedragen handmatig in te
VOORDELEN
voeren.

Continuïteit
Door het gebruik van de webapplicatie bestaat de optie
om de loonverwerking op ieder door u gewenst moment
door VANDERLAANGROEP te laten overnemen.
In geval van vakantie, tijdgebrek, ziekte of anderszins
kan VANDERLAANGROEP de mutatie-invoer, de
runverwerking en desgewenst het versturen van de
loonstroken aan uw medewerkers tijdelijk van u
overnemen.
Zodra u in de gelegenheid bent om dit weer zelf te doen,
stoppen wij direct met deze werkzaamheden.
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Onze
webapplicatie
voor
uw
loon en
personeelsadministratie is altijd actueel. U beschikt
altijd over de meest recente versie van het pakket, alle
actuele tarieven voor de loonheffingen en de
bedrijfstakfondsen.
Ook de loontabellen van de meeste CAO’s worden door
ons bijgehouden.

FUNCTIONALITEITEN
Onze online webapplicatie voor de loon- en
personeelsadministratie biedt diverse mogelijkheden. U
en uw medewerkers krijgen standaard de document
viewer, waarin vooraf geselecteerde salarisdocumenten
(loonstroken, jaaropgave) kunnen worden ingezien.
Wilt u een stap verder gaan en zelf uw
personeelsgegevens kunnen beheren, rapporten en
lijsten te kunnen aanmaken, signaleringen kunnen
instellen (denk aan einde arbeidsovereenkomst, het
houden van functioneringsgesprekken of het inleveren
van bedrijfseigendommen bij uitdiensttreding) of de
verlofregistratie bijhouden? Dat biedt onze applicatie u
dit door middel van de Managerslogin

Managerslogin
De managerslogin biedt u de optie om zelf uw
personeelsgegevens te beheren, nieuwe medewerkers in
te voeren, salarismutaties te verwerken en zelfs pro
forma berekeningen te maken.
Bij gebruik hiervan worden met u diverse mogelijkheden
besproken. U kunt bijvoorbeeld een digitaal
personeelsdossier aanmaken, waarin onder meer
identiteitsbewijzen,
loonbelastingverklaringen,
arbeidsovereenkomsten en functioneringsverslagen
worden opgeslagen. U kunt actiepunten aanmaken en
bijhouden, verlof en ziekteverzuim registreren, gebruik
maken van signaleringen, salarisdocumenten inzien, HRrapportages aanmaken en gebruik maken van
tijdregistratie.
Medewerkerslogin
Met de medewerkers login verstrekt u uw medewerkers
de mogelijkheid om zelf gebruik te maken
van een deel van de HR-functionaliteit. Wij stemmen
met u af welke informatie en
functionaliteit er getoond wordt en gebruikt kan
worden. U kunt hierbij denken aan onder meer
persoonlijke gegevens, familiegegevens, loonstroken,
jaaropgaven,
verlofaanvraag,
verlofsaldo
en
ziekteverzuim.

Indien gewenst kunnen ook uw medewerkers over een
inlog beschikken. Deze werknemerslogin biedt de optie
om uw werknemers verlof te laten aanvragen, waarbij u
per e-mail de aanvraag ontvangt en kan goedkeuren. De
aanvraag wordt dan direct in de verlofadministratie
verwerkt.

Mobiel gebruik
Met de gratis apps is onze online loon- en
personeelsadministratie ook beschikbaar op de Iphone,
Ipad en andriodtoestellen. Check loonstroken, verlof,
kalender, verjaardagen en proforma berekeningen direct
op uw mobiel of tablet. Met de apps van online loon- en
Wij lichten de opties nog even toe:
personeelsadministratie heeft u en uw medewerker
altijd en overal inzicht in de persoonlijke gegevens en
Document viewer
vooraf duidelijkheid over de financiële gevolgen van
De document viewer biedt uitsluitend een online dossier wijzigingen in het salaris.
waarin u als werkgever en desgewenst uw werknemer
vooraf geselecteerde salarisdocumenten kunnen worden
ingezien.
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