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Online Salaris- en HR administratie

Wij hebben onze meest voorkomende dienstverlening voor de HRM- en salarisadministratie verdeeld 

over een aantal standaardpakketten. Deze pakketten zijn onderverdeeld naar pakketten voor de 

salarisadministratie en een drietal additionele producten. Naast deze pakketten kun je optioneel nog 

extra HRM-dienstverlening en loonadvies bij ons afnemen.

Voor de personele- en salarisadministratie maken wij gebruik van het 

HR-systeem Nmbrs. Dit breed toepasbare online systeem bevat onder 

andere alle CAO’s en kan volledig maatwerk worden ingericht. Het is 

meer dan een salarisverwerkingstool!

Pakketten salarisadministratie

Ben je op zoek naar een HR-systeem? Wij kunnen de online 

software van Nmbrs beschikbaar stellen! Je kunt dan zelfstandig de 

salarisverwerking uitvoeren en/of gebruik maken van de verlof en

verzuimmodule. De Wert houdt ondertussen het systeem up-to-date 

en CAO-proof. En nog een voordeel; de continuïteit van de 

werkzaamheden blijft ook bij de afwezigheid van jouw interne p&o

medewerker gewaarborgd.

Wil je zelf de personele mutaties bijhouden in het HR-systeem Nmbrs? 

Dat kan! Wij kijken met je mee op het gebied van actuele wet- en 

regelgeving en vanuit onze expertise. Iedere periode verwerken wij 

alle lonen en verzorgen wij alle aangiftes en documenten. Je wordt 

ontzorgd, maar kunt wel zelf de mutaties beheren EN je ontvangt een 

korting op de loonstrookprijs. 

Basics

Medium

Premium

Volledig ontzorgd worden? Kies voor dit pakket! Wij voeren dan jouw 

salarisadministratie, van het verwerken van de mutaties tot het 

versturen van de loonaangifte. Operationeel, maar ook tactisch. Wij zijn 

je vraagbaak en denken met je mee.
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Additionele pakketten

Verlof- en
verzuim

Kwartaal-
rapportages

Login
Medewerker

Wil je de procedure rondom de verlof- en verzuimregistratie (verder) 

vereenvoudigen, automatiseren en efficiënter maken? Dan is deze 

module een optie ter overweging. Voor een vast bedrag per periode

beschik je over een systeem dat dit mogelijk maakt. De instructie over 

en de inrichting van deze module is in overleg. Kosten zijn afhankelijk 

van de door ons te verrichten werkzaamheden en worden vooraf 

overeengekomen.

Meten = weten. Wij vertalen de input naar output en genereren ieder 

kwartaal bedrijfsspecifieke rapporten. Tijdens een vast

kwartaaloverleg met een van onze adviseurs worden relevante 

onderwerpen, zoals verloop, verzuim, kosten vs. opbrengsten met 

je besproken. En natuurlijk, denken wij met je mee! Wil je 

vooruitkijken en sturen op inzichten? Dan is deze module zeker aan 

te raden.

Wil je jouw personeel de mogelijkheid bieden om zelf in te kunnen 

loggen in een eigen omgeving? Kies dan voor deze optie. Je kunt 

kiezen of de medewerker alleen zijn/haar digitale loonspecificatie kan 

inzien of bijvoorbeeld ook verlof kan aanvragen en documenten kan 

raadplegen.

Meer informatie?

Maak geheel vrijblijvend een afspraak voor meer informatie. We geven graag een demonstratie van 

het online salaris- en HR administratiepakket. Dan zie je meteen de voordelen! Je kunt De Wert 

Salarisadministratie bereiken op telefoonnummer: 040-2450232 of via loon@dewert.nl.

De Wert Salarisadministratie is een dienst van De Wert accountants & belastingadviseurs. De 

Wert accountants & belastingadviseurs is een middelgrote maatschap van accountants en 

belastingadviseurs met ruime ervaring. Klein genoeg voor een persoonlijke aanpak en groot 

genoeg om op een breed vlak te ondersteunen. www.dewert.nl

App voor iPhone/Android: on-the-go en in real time kun je met de 

gratis mobiele apps voor de iPad, de iPhone en de Android-toestellen

o.a. loonstroken, verlof, kalender en proforma berekeningen bekijken. 

Direct op je mobiel of tablet.


