LEAFLET CONTROLE en ANALYSE UNIT4 PERSONEEL & SALARIS
Introductie
Het verzorgen van loonadministraties is een van de diensten die accountants- en
administratiekantoren aan hun klanten aanbieden. Salarisadministratie is complexe materie met
een scala aan toe te passen regels en wetten. Gearsoft heeft de ‘Controle en Analysemodule’
voor gebruikers van Unit4 Salaris ontwikkeld. Deze module wordt sinds 2012 door
salarisverwerkingspraktijken gebruikt. Met deze module houdt u grip op de kwaliteit van uw
loonadministraties en brengt u adviesmogelijkheden en subsidiekansen in kaart.
Grip op kwaliteit: ‘De controlemodule’
Met de controlemodule van GearSoft krijgt u grip op kwaliteit. Ruim 60 controles houden
collectief toezicht en leggen eventuele inrichtingshiaten en andere fouten feilloos bloot. En dit
gebeurt desgewenst voor al uw salarisrelaties in een keer.
Eenvoudige bediening
De bediening is uitermate eenvoudig: vanuit het overzichtelijke bedieningspaneel zijn alle
controles en analyses direct op te roepen.

De resultaten van controles worden in separate sheets getoond en zijn geschikt om verder te
analyseren of te bewerken. Alle onderwerpen worden volledig ondersteund door uiterst praktische
informatie zodat u vlot een mening vormt over mogelijke fouten.
Daarnaast wordt ook op zeer snelle wijze informatie samengesteld die niet of niet eenvoudig uit
Unit4 kan worden gehaald.
Het benutten van adviespotentie
Naast controles herbergt het analysegedeelte ruime mogelijkheden voor het in kaart brengen van
advieskansen. De onderwerpen worden veelal op de loonafdeling erkend en herkend.
Voorbeelden van advieskansen zijn: de potentiële subsidiemogelijkheden voor oudere en jongere
werknemers, advisering rondom de auto van de zaak, contractenproblematiek, Wet Werk en
Zekerheid, et cetera.
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Voortgang en planning Advies
Met de geïntegreerde voortgangs- en
planningsmogelijkheden houdt u de regie in
eigen hand voor wat betreft de vele
adviesmogelijkheden die er zijn.

Proefversie
Om uzelf te kunnen overtuigen van de werking is er een gratis proefversie. Zo stelt u zelf de
toegevoegde waarde vast.
Kosten van de controle- en analysemodule
De aanschafkosten zijn afhankelijk van het aantal werkgevers dat u in uw salarisverwerking
bedient. Er is geen onderhouds- of gebruiksrecht verschuldigd. Nieuwe versies worden naar eigen
inzicht en behoefte afgenomen voor een vaste bijdrage van € 195.
Ontwikkeling
De controle- en analysemodule wordt continu ontwikkeld en uitgebreid. Naast de gangbare
aanpassingen in verband met wijzigende wet- en regelgeving, worden suggesties vanuit de
praktijk ingepast, om een zo praktisch mogelijk instrument te creëren.
Support
Gebruikers kunnen voor vragen en opmerkingen contact opnemen – telefonisch of per e-mail met onze supportdesk.
Afspraak maken?
Arnout Brandt en Gerard Haafkes bespreken graag de mogelijkheden voor uw kantoor.
Bel 055 - 355 9979, of mail naar gear@gearsoft.nl.
Op onze website www.gearsoft.nl is nog veel meer te lezen over de producten van GearSoft.
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