
hr -spec ia l i s t en
vitacon luteijn

uw salarisadministratie uitbesteden
Overweegt u uw salarisadministratie uit te besteden? Wij hanteren drie 

flexibele abonnementsvormen, waarmee u precies de software en on-

dersteuning krijgt die u nodig hebt. Wanneer u besluit dat u meer of juist 

minder hulp nodig hebt, verandert u eenvoudig uw abonnementsvorm en 

worden de tarieven voor onze dienstverlening automatisch aangepast. 

hr abonnement > www.vitaconluteijn.nl

salarisadministratie
Wilt u meer weten? Bel ons : 0316 740 115
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http://www.vitaconluteijn.nl


u flexibel abonnement

u Geheel uitbesteden, u 
hebt er geen omkijken meer 
naar

u Toegang medewerkers

u Voorbereidende handelin-
gen zelf doen en besparen

u u kunt alle hr software 
functionaliteiten inzetten

u Doet u alles zelf? Dan kunt 
u wél gebruikmaken van onze 
software en expertise

u altijd een back-up!

u de samenwerkingsvorm 
veranderen wanneer u wilt

Wij hanteren drie abonnementsvormen voor het voeren van uw salarisadministratie. Naarmate uw zelfstandigheid 
groeit nemen de mogelijkheden toe en de tarieven af. U kunt kiezen uit:

1. Uw salarisadministratie volledig uitbesteden
Via VitacOnline geeft u eenvoudig de mutaties door met online mutatieformulieren. De aangeleverde mutaties 
worden dan gecontroleerd, voordat ze worden doorgevoerd. Vervolgens wordt de salarisverwerking opgestart. 
Na de controle krijgt u een melding dat u kunt inloggen om uw salarisgegevens in te zien. U treft online alle over-
zichten zoals salarisstroken, journaalposten, betaaloverzichten en aangiftes loonheffingen. Ook uw medewerker 
krijgt het signaal dat er een nieuwe loonstrook beschikbaar is. Door in te loggen kan de medewerker vervolgens 
de loonstrook inzien en/of downloaden.

2. Uw salarisadministratie samen doen
Samen met één van onze salarisspecialisten houdt u de salarisadministratie bij. U voert zelf de mutaties in. 
Zodra u hiermee klaar bent, en de verwerking hebt aangevraagd, zullen wij de salarisverwerking opstarten. Na 
de controle van de salarisverwerking krijgt u een signaal dat u de output online kunt raadplegen en verwerken.

Met uw keuze om uw salarisadministratie samen te doen bespaart u kosten. Daarnaast heeft u nu de moge-
lijkheid om alle beschikbare HR functionaliteiten van de software te gebruiken. Ook zijn er diverse rapportages 
beschikbaar. U kunt een overzicht van de beschikbare HR functionaliteiten en rapportages hier bekijken.

3. Uw salarisadministratie geheel zelf doen
Beschikt u in eigen huis over een salarisadministrateur, maar wilt u wel van alle uitgebreide mogelijkheden van onze 
software én de expertise van onze salarisspecialisten gebruikmaken? Dan kunt u ervoor kiezen om uw salarisad-
ministratie geheel zelf te doen. Bij Vitacon Luteijn onderhouden wij voor u het systeem, zorgen voor het naleven 
van actuele wet- en regelgeving en helpen u met de inrichting. Periodiek zal een salarisspecialist samen met uw 
salarisadministrateur naar de gevoerde administratie kijken en hem of haar van de nodige tips en adviezen voorzien. 
Daarnaast bent u altijd verzekerd van een 100% back-up garantie in het geval van onvoorziene omstandigheden!

Toch liever anders samenwerken?
Heeft u er bijvoorbeeld voor gekozen om uw salarisadministratie geheel zelf te doen, maar ontdekt u dat het 
beter is om samen aan de slag te gaan? U kunt op elk gewenst moment de wijze waarop u met ons samenwerkt 
veranderen. Automatisch worden dan de bijbehorende tarieven aangepast.

Afspraak maken?

Doetinchem | Zevenaar

T. 0316 740 115

info@vitaconluteijn.nl

www.vitaconluteijn.nl

✓ softwaregebruik op maat✓ drie abonnementsvormen ✓ wijzigen wanneer u wilt

Personeelsinformatiesysteem
Al uw personeelszaken komen in Daywize Cloud samen in 
één omgeving. Daywize Cloud heeft een ruim aanbod aan 
specialistische HR-modules. Of het nu gaat om recruitment, 
personeelsadministratie, verlof- & verzuimmanagement, ta-
lentmanagement of beloningsmanagement. Iedere module is 
naadloos geïntegreerd met andere modules én uw salarisad-
ministratie. Onze specialisten richten de systemen volledig in 
naar uw wensen, functiegebouw, terminologie en processen.
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