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Effectieve en
betrouwbare
dataverwerking

Bij het beheren van complexe mutaties in Employee Benefits en
personeelsinformatie, zijn efficiëntie en nauwkeurigheid van groot
belang. Daarom voorziet Benefits-Plaza adviseurs, werkgevers,
verzekeraars en pensioeninstellingen van geautomatiseerde
verwerking van loonadministratiegegevens.

Salarisadministratiegegevens
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Het Benefits-Plaza SaaSplatform biedt flexibele,
geautomatiseerde
interfaces waarin u mutaties
moeiteloos beheert.
Ontwikkeld op basis van
onze jarenlange pensioenen verzekeringsexpertise,
met een breed scala aan

rs

bestaande interfaces met
salarispakketten, verzekeraars
en pensioeninstellingen. Zo
kunt u vertrouwen op onze
effectieve oplossing voor de
optimale connector tussen
loonpakketten en verzekeraars.
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UPA & Generieke
Salariskoppeling

en ontzorgt door simpele,
effectieve processen.
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U vereist een betrouwbare,
veilige koppeling tussen uw
salarisadministratiepakketten
en verzekeraars. Een systeem
dat gewoon wérkt, of het nu
gaat om het verwerken van
mutaties in Employee Benefitsverzekeringen, of juist een
UPA-integratie. Een koppeling
die garantie van datakwaliteit
biedt, gebruiksvriendelijk is
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100% STP
verwerking

Pensioeninstellingen
& Verzekeraars
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Key Benefits
Gemakkelijke implementatie

Benefits-Plaza is vanwege haar
true SaaS-architectuur makkelijk te
implementeren en biedt interfaces
tussen salarispakketten (o.a. Exact,
AFAS, ADP en meer) en verzekeraars
en pensioeninstellingen (waaronder
Nationale Nederlanden, a.s.r. en Athora)
zodat u snel aan de slag kunt. Het
systeem is ingericht voor verschillende
soorten gebruikers, waardoor het
portaal u voorziet van nuttige en
doelgerichte functionaliteiten. Met
tientallen standaardintegraties kunt
u genieten van 100% straight-through
processing van data. Dit resulteert
in ongekend hoge datakwaliteit,
tijdsbesparing en flexibiliteit.

Functionaliteit op maat

Voor het beheren en verwerken van
Employee Benefits en salarisgegevens,
geldt er geen “one-size-fits-all”. BenefitsPlaza is ontwikkeld om verschillende
gebruikers te voorzien van informatie
die relevant is voor hen. Zo ziet een
assurantie-adviseur bijvoorbeeld
een onafhankelijk en collectief
totaaloverzicht van verzekerbare
arbeidsvoorwaarden voor diens
klanten, terwijl een pensioeninstelling
haar klanten verschillende
aanlevermodaliteiten kan bieden, zoals
het UPA-koppelvlak. Zo kunt u BenefitsPlaza precies gebruiken waarvoor u
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het nodig heeft, met de voordelen
van de robuuste technologische
basis en flinke dosis marktkennis
die Benefits-Plaza meebrengt. Bent
u een werkgever? Dan kunt u als
gewenst uw inkomensverzekeringen pensioenadministratie laten
uitvoeren door Benefits-Plaza, met onze
DataControl-oplossing. Zo bespaart
u tijd en zijn de mutaties van uw data
veiliger dan ooit tevoren.

Veilig, snel en innovatief

Onze klanten prijzen ons voor de
zorgeloze implementatie, verminderde
administratieve last en de continue
doorontwikkeling van functionaliteiten.
Benefits-Plaza is ingericht om mee
te transformeren met zowel de
veranderende markt, als met uw
eigen wensen. Van portalen met uw
bedrijfsidentiteit, tot volwassen UPAintegratie. Als onderdeel van Keylane
biedt Benefits-Plaza tevens een
bewezen, betrouwbaar platform met
ISO27001-certificering en ISAE-3402 Type
II-procesmethodologie. Met de kennis
die wij in ons platform hebben verwerkt,
bent u gegarandeerd van inzicht in
en overzicht en controle van al uw
mutaties.
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Benefits-Plaza
in een notendop
Betrouwbare, flexibele salarisadministratiekoppeling
met 100% STP voor foutloze mutaties
Hoge dekkingsgraad van bestaande interfaces met
verzekeraars en pensioeninstellingen
Specifiek ingericht voor adviseurs, accountants,
werkgevers, verzekeraars en pensioeninstellingen: zie
alleen de informatie die u wilt zien
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