
e-HRM voor woningcorporaties
Talent & Salaris brancheoplossing

Een softwarepakket dat volledig is afgestemd op de werkzaamheden in de woningcorporatiebranche. 
Dat is Talent & Salaris. De CAO wordt proactief ondersteund en door koppelingen met de PDA’s 
worden complexe processen makkelijk gemaakt. Het boeken van overuren of het aanvragen van 
verlof wordt simpeler dan ooit.

Geen papieren rompslomp dus, maar zaken eenvoudig digitaal afhandelen.

Werkdrukverlagend

Kostenbesparend

Gebruikersvriendelijk



CAO voor Woondiensten
De CAO voor Woondiensten wordt integraal 
ondersteund. Of het nu gaat over de 
pensioenregeling, salarisschalen of verlofregelingen, 
het is allemaal beschikbaar in de oplossing. Ook de 
geldende flexibele arbeidsvoorwaarden, het zg. het 
cafetariamodel wordt volledig ondersteund.
De CATS-schaalmethodiek die specifiek binnen de 
woningcorporatiemarkt wordt gebruikt is tevens 
geïntegreerd. Op basis van deze schaalmethodiek 
sluit u naadloos aan bij de standaard in uw branche.

Integratie en koppelingen
Koppelingen met andere leveranciers in uw markt 
zijn volledig geïntegreerd in onze oplossing. Of het 
nu gaat om de aansluiting op uw ERP systeem of het 
pensioenfonds, het is naadloos geïntegreerd. Onder 
andere de volgende leveranciers koppelen met onze 
software: Cegeka, Itris, Centric, SG, DSA Vision en 
Cordares.

Managed Services voor 
Woningcorporaties
Met deze dienstverlening nemen wij uw 
salarisadministratie volledig uit handen. Het 
enige wat u doet is de personele mutaties digitaal 
aanleveren, de maandelijkse salarissen overmaken 
en de Belastingdienst betalen

Salarisverwerking in huis
U kunt ook kiezen om de salarisverwerking zelf 
in huis uit te voeren. De salarisengine is volledig 
geïntegreerd met de e-HRM functionaliteiten, 
zodat gegevens overkloppen verleden tijd is.

Visma Software levert open, flexibel in te richten software aan meer 
dan 30.000 klanten. Visma is een dochteronderneming van het Noorse 
Visma AS, behorend tot de top-10 van Europese businesssoftwarehuizen.

Contact:
033-4545111   /   info-amersfoort@visma.com  /  @VismaHRMnieuws

Meer informatie:
www.vismasoftware.nl/woningcorporatie

Gebruikersgroep
» Specifiek voor de woningcorporatiemarkt is er een zeer actieve gebruikersgroep. 
Zij behartigt de belangen van alle aangesloten woningcorporaties. Samen met 
Visma wordt gesproken over de behoeften en ontwikkelingen in de markt op het 
gebied van HRM en salarisverwerking en wordt er afstemming gezocht over te 
ontwikkelen softwarefunctionaliteiten en diensten. «


