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Eén keer invoeren
Het invoeren van een declaratie 
op de centrale personeels- of 
salarisadministratie is verleden 
tijd. De medewerker voert de 
declaratie in en via Workflow 
wordt deze digitaal goedgekeurd. 
De parafen worden digitaal ver-
zameld, alleen de administratie 
hoeft nog maar te controleren. 
Na de goedkeuring worden de 
declaraties automatisch in de 
salarisadministratie opgenomen, 
verwerkt en betaald. Alles autom-
atisch, dat is waar het om draait.

Minder fouten, hoge kwaliteit
Een medewerker kan alleen de-
clareren wat voor hem of haar van 
toepassing is. Bij de invoer vindt 
er al een controle plaats, wat de 
administratie veel correctiewerk 
bespaart. Daarnaast wordt ook di-
rect gecontroleerd op maximale 
en/of minimale vergoedingen 
die van toepassing zijn. Foutieve 
invoer is hiermee niet langer mo-
gelijk.

Wat levert het op?

 » Kosten besparen
 » Snelle afhandeling van declaraties
 » Eenmalige gegevensvastlegging
 » Altijd inzicht in voortgang declaratieproces
 » Geen fouten meer bij invoer

Efficiënter werken met Talent & Salaris

Met de module Declaraties richt u het declaratieproces efficiënter in, voor-
komt u fouten en wordt het verwerken van declaraties makkelijker.
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Automatische staffelbereken-
ing km vergoeding
Maakt u gebruik van een gestaf-
felde kilometerprijsberekening 
(bijv. de eerste 10 km tegen € 0,19 
en daarboven € 0,15)? U hoeft dit 
niet meer handmatig bij te houd-
en. De software doet de bereken-
ing voor u. Dit scheelt een hoop 
werk en tijd.

de gestaffelde kilometerprijs wordt automatisch berekend

Altijd real time informatie
Uw medewerker heeft altijd 
inzicht in de status van zijn inge-
diende declaraties. Hij hoeft u 
daarvoor niet meer te bellen maar 
kan via Declaratie Self Service real 
time de voortgang bekijken.

CAO ondersteund
De belangrijkste en meest geb-
ruikte vormen van declaratie zijn 
voorgedefinieerd. CAO specifieke 
regelingen zijn al voor u ingebou-
wd. De ingebruikname van de 
module wordt hierdoor erg ge-
makkelijk. U bent zo aan de slag.

Kosten besparing en hogere 
efficiency
Aangezien de distributie van pa-
pieren formulieren verleden tijd 
is bespaart u op portokosten en 
interne handeling. Maar ook door 
de tijdsbesparing die u realiseert 
door de eenmalige invoer, de 
afname van het herstellen van 
fouten door interne controles en 
validatie en de vermindering van 
het beantwoorden van vragen 
door de snelle en transparante 
afhandeling van de declaratie 
zorgen voor een aanzienlijke ef-
ficiency verbetering op de HRM 
afdeling.

Het declaratieproces is efficiënter, fouten worden 
voorkomen en het verwerken van declaraties is 

gemakkelijker dan ooit.


