
Visma.net Payroll



GRAAG STELLEN WIJ U VOOR AAN

Altijd en overal online beschikbaar en maximale
ondersteuning van de administratieve

processen. 

Onze meest moderne, intuitieve software 
ooit. Een volledige SaaS oplossing voor
eHRM, Payroll & Finance.



Salarissen berekenen

Payroll



Revolutionair gebruiksvriendelijk

Wizardgestuurd werken

DRUK OP DE KNOP

Salarissen berekenen was nog nooit zo 

eenvoudig. Dankzij de eenduidige ‘payroll 

wizard’ wordt er niets meer over het hoofd 

gezien en neemt het systeem u enorm veel 

werk uit handen.

Eenvoudig



Uw processen staan nooit stil

Realtime verloning

ALTIJD ACTUEEL

Visma.net Payroll rekent terwijl u muteert. 

Openstaande runs verwerken altijd actuele

gegevens en tonen realtime resultaten. 

Flexibel



Controles en signalen

Automatische checks

ECHT GEAUTOMATISEERD

Tijdens de verloning controleert het systeem

op excessen en vreemde waardes. Daarnaast

worden automatisch de verschillen met de 

vorige periode getoond. Controlelijsten zijn

interactief en state of the art.  

Modern



Payroll

Een impressie



Overzicht
Open en gesloten runs altijd gemakkelijk in te zien. Er kunnen meerdere open runs naast elkaar
bestaan. De wizard wordt gestart door het kiezen van één van de runs.

Huidige en historische
runs toonbaar

Run starten
met deze knop



Selectiemogelijkheden
In de run kan een selectie gemaakt worden op componentgroepen en werknemers. Er kunnen zo
meerdere specifieke runs in een periode worden uitgevoerd, waardoor bijvoorbeeld declaraties
eerder of later uitbetaald kunnen worden. 

Kies de groep
declaraties voor een

specifieke
declaratiesrun



Volgtijdelijkheid
De aangemaakte run kan herhaald worden voor iedere volgende periode. Alle keuzes van de 
gebruiker worden vastgehouden.

Er wordt een
herhalende run 

gemaakt



Berekenen en controleren
Na het opstarten van de run vindt de berekening automatisch (real time) plaats. De gebruiker
wordt direct naar het eerste controlescherm gebracht, namelijk het digitale standenregister. Hierin
worden de verschillen ten opzichte van de vorige periode getoond. Het is mogelijk door te klikken
op deze verschillen en de berekening op medewerkerniveau in te zien.

Selecties voor dit
overzicht

De verschillen



Per medewerker
Doorklikken op de medewerker toont een overzicht van de individuele berekening en de optie om
voor deze persoon de loonstrook te downloaden op basis van de huidige berekeningen.

Direct loonstrook
ophalen



Berekende resultaten
Het onderdeel berekende resultaten levert een overzicht van alle berekende componenten en de 
totalen. Per component kan worden doorgeklikt om een overzicht van alle medewerkers op het 
component te tonen.



Werknemers per component
De opbouw van de totalen wordt getoond door op het component door te klikken in de berekende
resultaten.



Rapportages
Bij het aanmaken van de run bepaalt de gebruiker welke rapportages worden getoond in de run. 
Dit kunnen standaard- of eigen gemaakte rapportages zijn. Deze worden getoond in het onderdeel
Rapportages en betalen.

Alle gekozen
rapporten worden

getoond



Loonstroken
Het digitaal versturen en eventueel printen van de loonstroken vindt plaats onder Rapportages en 
betalen. Hier kan de gebruiker met één druk op de knop de stroken versturen.



Journaliseren, Betalen en Loonaagifte
Het betaalbestand en de journaalpost worden eveneens met een druk op de knop aangemaakt. Tot 
slot kan de loonaangifte worden gedaan.



Checklist
De laatste stap in de wizard is een checklist, waarin alle stappen nog eens worden samengevat. 
Hierin wordt getoond of alles correct is uitgevoerd. Pas als alle stappen juist zijn uitgevoerd kan de 
run worden afgesloten.



Voordelen Visma.net Payroll

• De volledige SaaS oplossing zorgt ervoor dat de software 
altijd en overal beschikbaar is.

• Altijd op een lijn met HR dankzij complete integratie met 
Talent eHRM.

• De intuitieve en moderne interface zorgt voor een hoog 
gebruiksgemak.

• De salariswizard maakt het berekenen en betalen van 
salarissen gemakkelijker en sneller dan ooit.

• De automatische controles en signalen zorgen ervoor dat
de foutgevoeligheid en werkdruk sterk afneemt.

• De realtime berekening zorgt ervoor dat al uw processen
nonstop door kunnen blijven lopen.

• Uitgebreide rapportagemogelijkheden (zowel standaard
als eigen rapporten) geven u grip op uw salarissen.


