
Client Case Plexus Disbursements

Door te migreren naar de Plexus Disbursements-
oplossing van Keylane investeert ABN AMRO Pensioenfonds in een 
toekomst met een gestroomlijnde keten voor pensioenprocessen, 

lagere Total Cost of Ownership en, het belangrijkste, 
ongekend nauwkeurige betalingen.

ABN AMRO Pensioenfonds stapt 
over op Plexus Disbursements-

oplossing van Keylane

#UnlockTomorrow
www.keylane.com

Plexus



Vanzelfsprekend moest de 
nieuwe oplossing accuraat 
en tijdig betalingen aan 
deelnemers realiseren, maar 
bovendien klaar zijn voor de 
overgang naar het nieuwe 
pensioenakkoord (WTP).

Keylane Plexus 
Disbursements
Plexus Disbursements is een 
geïntegreerd onderdeel 
van Keylane’s moderne 
SaaS-platform Plexus voor 
pensioenadministratie en 
de volgende stap naar een 
vlekkeloze dienstverlening. 
Betrouwbare integratie 
van de hele keten van 
pensioenaanbieders, van 
incasso’s van premies en 

Uitdaging

excasso’s tot API’s van derden, 
zorgt voor een ongekende 
efficiëntie, schaalbaarheid en 
de mogelijkheid om snel te 
reageren op verzoeken van 
deelnemers.

Oplossing
In 2021 is het project van 
start gegaan om ABN AMRO 
Pensioenfonds van de 
voormalige uitbetalingsoplossing 
te migreren naar de Plexus 
Disbursements-oplossing van 
Keylane. Het project is vervolgens 
binnen afgesproken tijd en 
budget afgerond. 

Sinds januari 2022 voert ABN 
AMRO Pensioenfonds succesvol 
betalingen uit via de Plexus  

Disbursements-oplossing van 
Keylane.

Bovendien heeft Keylane voor 
ABN AMRO Pensioenfonds de 
interface voor loonaangifte 
geautomatiseerd, waardoor de 
algemene procesautomatisering 
toe is genomen. 

De hele migratie heeft 
door een geavanceerd, 
gestroomlijnd project voor een 
digitaal  pensioenproces dat 
voorafgaand aan de migratie 
is uitgevoerd een opmerkelijk 
efficiënte StraightThrough-
Processing gerealiseerd.

ABN AMRO Pensioenfonds is een pensioenfonds dat een breed scala aan 
pensioenregelingen uitvoert (van traditionele defined benefit tot unit-linked). 
Het fonds maakt al jarenlang gebruik van het Keylane Lifetime-platform 
en was op zoek naar een nieuw systeem voor de uitbetalingen en wilde de 
gehele keten van het pensioenproces verder stroomlijnen, van incasso’s 
van premies tot uitbetalingen. Daarnaast moest de complexiteit in het IT-
systeemlandschap worden verminderd en de Total Cost of Ownership (TCO) 
worden verlaagd.
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Business Value

“We hebben altijd al een goede zakenrelatie met Keylane en we werken 
nu al vele jaren met hen samen. Toen we moesten migreren naar een 
toekomstgericht pensioenplatform, waren we ervan overtuigd dat 
Keylane ons kon leveren wat wij en onze deelnemers nodig hadden. Na 
het succesvolle project voor een digitaal pensioenproces, wisten we dat 
dit de juiste oplossing was, en nadat de migratie probleemloos verliep, 
ben ik blij om te zeggen dat wij de vruchten plukken van een eenvoudig 
excassoproces door gebruik te maken van de Plexus Disbursements-
oplossing van Keylane.“

Marcel Verheul
Executive Director bij ABN AMRO Pensioenfonds

Het hele proces van pensioenadministratie 
wordt gestroomlijnd met meer efficiëntie 
als resultaat.

ABN AMRO Pensioenfonds is klaar voor 
de overgang naar de Wet Toekomst 
Pensioenen.

Lagere Total Cost of Ownership.

Accurate, tijdige betalingen aan 
deelnemers.

Minder leveranciers dankzij een 
vereenvoudigd IT-systeemlandschap.

Eenvoudige integraties met API's van 
derden.
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ABN AMRO Pensioenfonds streeft naar 
kwaliteit en kostenefficiënte uitvoering. 
Het doel van ABN AMRO Pensioenfonds 
is om de vastgelegde regelingen in het 
pensioenplan naar behoren uit te voeren 
door zich te richten op kostenefficiëntie, 
duurzaamheid en uitstekende 
dienstverlening voor deelnemers en 
door berekende risico’s te nemen.

Voor meer informatie:
www.abnamropensioenfonds.nl

Over
ABN AMRO 
Pensioenfonds
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Over Keylane

Keylane is een leidende leverancier van SaaS-softwareoplossingen voor verzekeraars 
en pensioeninstellingen. Met behulp van innovatieve oplossingen die de manier 
waarop verzekeringssoftware werkt opnieuw definiëren, stelt Keylane verzekeraars en 
pensioeninstellingen in staat om hun activiteiten te optimaliseren en hun doelen te bereiken. 
Al meer dan 225 klanten in de Benelux, Scandinavië, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland 
maken gebruik van de software van Keylane.

T +31 88 404 50 00
E contact@keylane.com
w keylane.com


