Plexus Disbursements
Een pensioenadministratie
omvat een breed scala aan
functionaliteit, van polisbeheer
tot klantcommunicatie. Vandaag
verwachten pensioenfondsen
en -uitvoerders steeds
meer integratie binnen hun
administratiesystemen, zodat
zij effectief kunnen blijven
opereren in een veranderend
landschap. Het verbinden van
voorheen losstaande systemen
biedt eindklanten snellere
toegang tot hun gegevens; het

biedt pensioenorganisaties
een makkelijker beheersbare
en wendbare IT-omgeving; en
het biedt waardevol inzicht,
omdat er op nieuwe data
gerapporteerd kan worden.
Voor Keylane is de toekomst van
pensioenadministratie volledig
end-to-end: het op betrouwbare
wijze integreren van de gehele
keten zorgt voor ongekende
efficiëntie, schaalbaarheid

en de mogelijkheid om snel te
reageren op nieuwe klantvragen.
Plexus Disbursements, de meest
recente toevoeging aan het Plexus
pensioenadministratieplatform
van Keylane, is de volgende stap
in naadloze dienstverlening.
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Key Features
Industriespecifiek

Uitkeren behoort tot de core business
van pensioenuitvoerders en verzekeraars.
Plexus Disbursements is bij uitstek geschikt voor
deze industrieën, vanwege de brede ervaring die
Keylane heeft binnen dit domein.
Plexus Disbursements is niet simpelweg
een payroll-gerelateerde applicatie,
maar biedt passende, betrouwbare
functionaliteit voor ondersteuning van het
uitkeringsproces van pensioenen, lijfrentes
en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Met
Plexus Disbursements kunt u gemakkelijk de
administratie en mutaties van uitkeringen
beheren, terwijl u voldoet aan alle relevante
wet- en regelgeving, inclusief AFM- en DNBcompliance.
Plexus Disbursements is binnen een
geïntegreerde keten van Keylane software te
gebruiken als scherpgeprijsde add-on, maar kan
ook als standalone-module worden gebruikt.

Klaar voor de toekomst

Keylane staat garant voor het onderhoud
van de jaarlijkse wettelijke wijzigingen, zoals
percentages loonheffing, herleidingregels,
loonaangifte belastingdienst en afdracht
ZVW uitkeringsgerechtigden woonachtig
in het buitenland. Ook nieuwe wijzigingen
worden door ons op de voet gevolgd en
aan Plexus Disbursements toegevoegd,
zodat de uitkeringsgerechtigden tijdig
hun geld tegemoet kunnen zien.
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Merge-service

De Plexus Disbursements-module
beschikt over innovatieve features en integraties,
die het uitkeringsproces vergemakkelijken en
versnellen. De “merge”-functionaliteit maak het
mogelijk beschikbaarstellingen vanuit meerdere
pensioen- en/of polisadministraties binnen één
inhoudingsplichtige samen te voegen tot een
aantal componenten per deelnemer (op basis van
BSN). Elke soort uitkering die in uw administratie
voorkomt wordt een eigen component met
flexibel in te richten eigenschappen, zoals
normaal of bijzonder tarief en laag of hoog
tarief ZvW. Vervolgens kunnen op basis van
fiscale en wettelijke regelgeving, de bruto/
netto-berekeningen plaatsvinden. Aansluitend
kan het gegenereerde betaalbestand worden
aangeboden aan uw bank.
Door de “merge”-functionaliteit ontvangt
een uitkeringsgerechtigde vanuit de
uitkeringsinstantie slechts één maandbetaling
en één jaaropgave. Verder biedt Plexus
Disbursements, in het geval van standaloneimplementaties, mutatiemogelijkheden indien
de rechtenadministratie niet in staat is om op tijd
de mutaties door te voeren die van invloed zijn
op de hoogte van de uit te keren bedragen, zoals
indexatie.

Brede, bruikbare functionaliteit

De calculatie-engine van Plexus
Disbursements biedt, naast netto uit te
keren bedragen aan uitkeringsgerechtigden, een
breed scala aan nuttige functionaliteit. Zo kan de
module de afdrachten aan de belastingdienst
en Centraal Administratiekantoor (CAK) op zich
nemen.
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