Payroll Loket
De opmars van internettoepassingen gaat
alsmaar door. U heeft als ondernemer
steeds meer behoefte aan oplossingen
die u snel voorzien van belangrijke
informatie. Voor uw organisatie bent
u continu op zoek naar verbeteringen.
Welke processen kunnen efficiënter en
effectiever? Waar liggen mogelijkheden
voor professionalisering? Zijn de
arbeidsvoorwaarden voldoende
inzichtelijk? Hoe snel heeft u inzicht
in het aantal verlof- en ziektedagen?
Payroll Loket biedt u de oplossing: een
eenvoudige en gebruiksvriendelijke
online applicatie voor uw personeels- en
salarisadministratie.

Een efficiëntere personeelsen salarisadministratie door
24/7 inzicht in en grip op uw
personeelsgegevens? Dat klinkt
ongetwijfeld aantrekkelijk.

Neem voor vragen
en meer informatie
contact op met:
John Peek
088 - 676 90 93
john.peek@nl.gt.com

De voordelen

Verlof en verzuim

Met Payroll Loket kunt u zelf gegevens invoeren,
periode of vaste mutaties invoeren, overzichten
opvragen en bekijken, personeelsdossiers beheren en
de periodieke verwerking inzien, ophalen en eventueel
printen. Uw mutaties worden periodiek door onze
salarisadministrateurs gecontroleerd en verwerkt. De
salarisadministrateur neemt bij vragen of onjuistheden
contact met u op om dit met u af te stemmen en zorgt dat
alles conform wet- en regelgeving wordt berekend.

Payroll Loket biedt u ook een verlof- en
verzuimregistratie, die volledig aan de nieuwe wet- en
regelgeving voldoet. Hiermee onderhoudt u eenvoudig
ziekmeldingen en verlofaanvragen, waardoor u een
gestructureerd overzicht van uw werknemers in
handen heeft. U kunt de verlofaanvragen zelf invoeren
en bijhouden, of uw werknemers kunnen dit zelf
via het zogeheten ‘Werknemer Loket’ aanvragen.
Werknemers downloaden deze ‘Werknemer Loket
app’ op de smartphone of loggen in op een speciale
werknemersomgeving. U hoeft de aanvraag dan alleen
nog maar goed of af te keuren. U en uw werknemers
hebben hiermee gemakkelijk inzicht in de actuele stand
van de vakantiedagen of -uren.

Personeelsadministratie

Naast de salarisadministratie is het ook mogelijk
een volledig personeelsdossier in te richten.
Arbeidsvoorwaarden, contracten en andere documenten
kunt u (per persoon) opslaan. U heeft hiermee een digitaal
personeelsdossier, dat u indien gewenst ook kunt delen
met uw werknemers.

Werknemer Loket

Naast verlof- en verzuimaanvragen kunnen uw
werknemers gebruikmaken van nog meer toepassingen
die Werknemer Loket biedt. Nadat u heeft ingesteld
welke gegevens uw werknemers mogen inzien en wat zij
mogen muteren, kunnen zij bijvoorbeeld hun personalia
bekijken, hun personeelsdossier en hun salarisspecificatie
en jaaropgave bekijken. Uiteraard zijn alle overzichten
ook te printen.
Voor iedereen

Payroll Loket werkt op iedere computer met een
internetaansluiting. Door middel van unieke beveiligde
inloggegevens kunt u als werkgever inloggen op de 24/7
beschikbare online toepassing.
Meer informatie?

Wilt u meer weten over Payroll Loket? Neem dan contact
op met één van onze salarisadviseurs. Zij komen graag
bij u langs voor een demonstratie of om met u de digitale
mogelijkheden te bespreken.
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