Getting Started Service

Goed van start met
Salaris voor Ondernemers
Nieuw bij Salaris voor Ondernemers?

Hoe ziet een Getting Started
traject eruit?

Ga goed van start met de Getting Started Service. Een
consultant neemt het huidige proces onder de loep en

1. Maak vooraf kennis met Exact Online

begeleidt je bij het opzetten van een goede inrichting en het

door een kosteloze online training

overzetten van data. Aan de hand van de checklist zorgt de

te volgen.

consultant dat alle relevante onderdelen voor een optimale
inrichting worden behandeld. Zo ben je verzekerd van een
goede start.

2. Bereid je data goed voor in onze
Excel templates zodat de consultant
optimaal kan starten.
3. Intake & inzicht processen door

De belangrijkste onderdelen:

de consultant.

+ Een optimaal ingerichte salarisadministratie

4. Inrichten van de administratie.

+ Uitleg over het verloningsproces

5. Uitleg van de processtappen.

+ Uitleg over salarisrapportages en cockpits

6. Starten maar! Aan de slag met

+ Medewerkers toegang verlenen tot een medewerkersportaal

Exact Online!
7. Antwoord op al je vragen in onze
Support Portal

Op deze Getting Started zijn de
Algemene voorwaarden van toepassing.

Waarbij krijg je ondersteuning?

+

Inrichting van stamgegevens*
Salaris grootboekkoppelingen

Onze consultancy diensten
worden standaard op afstand
uitgevoerd.

* Inrichting betreft 1 administratie.
** Bereid je data goed voor in onze
Excel templates zodat de consultant
optimaal kan starten.
*** Vraag bij je accountmanager of
de Exact support afdeling na of het
betreffende pensioenfonds
mogelijk is.
**** 1 dag consultancy staat
gelijk aan 8 uur.

Salarisinstellingen
PKI-certificaat
Instanties aanmaken (belastingdienst en pensioenfonds)
Afdelingen en functienamen
Periode-datumtabel
Arbeidsvoorwaardengroepen
Componenten
Inrichting van medewerkers
Medewerkers**

+ Controleren van berekeningen loonperiode
en loonjournaalpost
Verlof en verzuim
+
Definitief maken van de loonperiode
Uitleg van processen en functionaliteiten
+ Correcties
met
terugwerkende kracht
Invoeren
van variabele
mutaties
doorvoeren
(verloning, loonaangifte en
Berekenen
van een loonperiode
pensioenaangifte)
Controleren
van berekeningen loonperiode en loonjournaalpost
Definitief
maken van de
+ Aanmaken
enloonperiode
verzenden van de
Correcties
met terugwerkende kracht doorvoeren (verloning, loonaangifte en pensioenaangifte)
loonaangifte
Aanmaken
verlof en verzuimregistratie
+ Aanmaken
en verzenden van de
Proef- en definitieve run
pensioenaangifte**
Overzichten
+ Aanmaken van een verlof- en
Salaris cockpit
verzuimregistratie
Medewerkersportaalgebruiker
+ Overzichten
Cao aanmaken

Uitleg van aangiftes

Aanmaken en verzenden van de loonaangifte
Aanmaken en verzenden van de pensioenaangifte***
Consultancy ondersteuning en prijs
Consultancy ondersteuning

1 dag online
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