SAMEN MET DE KLANT WERKEN WIJ AAN DE
ORGANISATIE VAN MORGEN

Inhoud
OVER PAGATI
Pagati is hét persoonlijke AFAS HRM,
salaris en recruitment bureau voor het
MKB. Wij zijn een adviesbureau met een
full
service
dienstverlening. Pagati is
deskundig
in
AFAS
software.
Wij
ondersteunen
AFAS
klanten
met
de
implementatie en optimalisatie van deze
software en de bedrijfsprocessen. Met een frisse
blik kijken we naar wat onze klanten écht willen.

Onze specialisaties
Salarisadministratie
Controle abonnement salarisadministratie
Hoe werkt het controle abonnement in de praktijk?
Salarisadministratie en consultancy
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Wij zorgen ervoor dat organisaties weer de
ruimte krijgen voor de kern van hun werk. Dat
is waar het uiteindelijk allemaal om draait: meer
tijd, energie en geld overhouden voor de core
business!

DEZE BROCHURE BEVAT INTERACTIEVE INHOUD
OM EENVOUDIG TE KUNNEN NAVIGEREN

!

Onze diensten
Pagati is het persoonlijke HRM, salaris- en recruitmentbureau voor het MKB. WIj zijn een adviesbureau met een full service
dienstverlening. Wij zijn onder andere deskundig in AFAS software en wij ondersteunen AFAS klanten met de implementatie en
optimalisatie van deze software en de bedrijfsprocessen. met een frisse blik kijken we naar wat onze klanten echt willen.
Wij zorgen ervoor dat organisaties weer de ruimte krijgen voor de kern van hun werk. Dat is waar het uiteindelijk allemaal om draait:
meer tijd, energie en geld overhouden voor de core business.

HRM

SALARISADMINISTRATIE

Heb je zelf de kennis niet in huis en wil
je geen omkijken meer? Wij zorgen dat
alles gewoon goed geregeld wordt.

Kom je handen tekort en wil je daarentegen
liever de focus leggen op de core business? Wij
helpen je graag de werkdruk te verlichten.

(vraag onze brochure)

NAAR SALARISADMINISTRATIE

RECRUITMENT
Te kort aan kennis of zoek je snelle invulling van
een vacature? Wij vinden de kandidaat die echt
bij jouw organisatie past.
(vraag onze brochure)

AFAS ONDERSTEUNING
Bedrijfsprocessen digitaliseren en optimaliseren
met AFAS software? Wij kijken met een
onafhankelijke, kritische blik naar jouw
bedrijfsprocessen.
NAAR AFAS ONDERSTEUNING

Salarisadministratie
Heb je soms het gevoel dat je handen te kort komt en dat je geen tijd overhoudt voor de core business? Dat snappen wij! Daarom
helpen wij je graag de werkdruk te verlichten door randzaken, zoals de salarisadministratie, van je over te nemen.
Salarisadministratie is voor Pagati een dagelijkse bezigheid. Door onze jarenlange ervaring hebben wij een expertise ontwikkeld in
het verwerken van de salarisadministratie. Door het uitbesteden van de salarisadministratie bij Pagati ben je verzekerd van een
tijdige, correcte verwerking van de salarissen van jouw medewerkers. Zonder hier ook maar enig omkijken naar te hebben.
DE VOORDELEN VAN HET UITBESTEDEN VAN DE SALARISADMINISTRATIE

Geen omkijken meer
Met een gerust hart de salarisadministratie
uitbesteden.

Bespaar eenvoudig tijd en geld
Weer alle tijd om je volledig op de core
business te richten.

Altijd de laatste wet- en regelgeving
Zekerheid dat alles volgens de laatste wet- en
regelgeving geregeld wordt.

Verzekerd van ervaren Professionals
Pagati heeft jarenlang ervaring in het
verwerken van salarisadministratie.

Alles direct opgemaakt en verzonden
Loonstroken, journaalposten en jaaropgaven
worden door ons opgemaakt en verzonden.

Aangifte bij de Belastingdienst
Geen zorgen over correcte afdracht
van premies en belastingen.

ALTIJD EEN GRONDIGE INVENTARISATIE
Wanneer je de salarisadministratie bij ons uitbesteedt, vindt als
eerst een standaard inventarisatie plaats. Hierbij kijken we naar
belangrijke
bepalingen
en
ontwikkelingen
in
de
salarisadministratie. Daarnaast informeren wij je over welke
elementen meer aandacht kunnen gebruiken. Onduidelijkheden
worden daarmee meteen tegen het licht gehouden en nader
met je gecommuniceerd.
REGIE OVER JE EIGEN SALARISADMINISTRATIE
Wil je graag zelf de regie hebben, de salarisadministratie in eigen
beheer houden en daarnaast meer kennis vergaren op dit vlak?
Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Wij bieden je ook graag
de helpende hand indien je overweegt over te stappen van
het ene administratiesysteem naar het andere. Tenslotte
kun je bij ons terecht voor advies op het gebied
van jouw salarisadministratie.
Pagati
controleert
salarisverwerkingen
en
biedt
daarnaast
begeleiding en salaristrainingen. Met onze
trainingen verbreedt je je kennis met onder andere handige tips
en tricks.

BACK-UP FUNCTIE
Heb je de salarisadministratie in eigen beheer, maar loop je over
in het werk of kom je door een of andere reden niet toe aan de
salarisadministratie? Dan bieden wij je graag een back-up
functie voor de salarisadministratie. Wij schieten te hulp
wanneer jij met je handen in het haar zit. De combinatie met
ons controle abonnement is daarbij ideaal!

Controle abonnement salarisadministratie
Als AFAS specialist in salarisverwerking en HR hebben we voor organisaties een uniek model: controle abonnement
salarisadministratie. Met ons controle abonnement maak je als organisatie in feite de beste combinatie. Aan de ene kant zorg
je daarmee voor doorlopende gegarandeerde continuïteit, aan de andere kant haal je direct onze AFAS specialismes in huis.
Wat betekent dat in de praktijk?
Maandelijkse ondersteuning bij jouw salarisadministrtatie

Specialistisch advies
Je kunt in de salarisverwerking elke maand weer tegen
bijzonderheden aanlopen. Bijvoorbeeld een specifiek
looncomponent wat aangemaakt moet worden. Of een
nieuwe medewerker die onder een uitzonderingsregel valt. Of
een IVA uitkering waar je mee te maken krijgt. Het is dan
handig om dit bij ons tegen het licht te houden. Wij
controleren de salarisadministratie op bijzonderheden en
houden bijzondere zaken tegen het licht. Dus adviseren we
jou pro-actief over onderdelen die wij daarbij tegen komen.
Zorg uit handen
Daarnaast nemen we zorg uit handen en zijn we flexibel
inzetbaar. Wil je bepaalde loonmutaties door ons laten
uitvoeren? Zit je met een aanpassing van de salarissen
waarbij een import moet plaatsvinden? Wil je een week vrij
nemen en toch de salarissen door blijven lopen? PAGATI
neemt deze taken over en zo is continuiteit gegarandeerd.

AFAS Specialist
Doordat wij AFAS Specialist zijn kunnen we ook ondersteunen
bij specifieke vragen. Bijvoorbeeld over nieuwe
looncomponenten, of het werk makkelijker maken door
bepaalde processen te digitaliseren. Wellicht gaat er nog wat
werk handmatig maar zou dat met inzet van InSite en
bijvoorbeeld Payroll workflows gedigitaliseerd kunnen worden.
Kortom met ons controle abonnement haal je het beste in
huis van 2 werelden!

VERTEL MIJ MEER!

Hoe werkt het controle abonnement in de praktijk?
Ons controle abonnement gaan we aan voor een jaar of half jaar. PAGATI reserveert dan 1 vaste dag waarbij de volgende
onderdelen aan de orde komen:
• Controle salarisadministratie
• Maandelijkse afstemming over constateringen en vragen
• Doorvoeren van specifieke vragen/verzoeken die via onze klantportal
voorgelegd zijn
Als basis kunnen we een vaste afspraak maken over de gewenste maandelijkse basis-inzet. Dat kan 1 maar ook
bijvoorbeeld 2 dagen zijn. De dagen zijn afhankelijk of naast de controle ook mogelijke andere structurele werkzaamheden
door PAGATI overgenomen gaan worden. Want dat kan zeker ook. Jij als klant bent daarbij in de lead! Na deze vaste
maandelijkse afspraak zijn wij ook de flexibele schil. Dus zijn we incidenteel wat meer tijd bezig, bijvoorbeeld vanwege
bijzondere mutaties of andere werkzaamheden in de verloning dan zullen we deze als extra tijd meenemen en
doorbelasten. Op deze manier kun je dus zelf op basis van de vaste afspraak mogelijk tijd en kosten besparen.

Consultancy werkzaamheden
Naast de controle op de salarisadministratie en het mogelijk overnemen van werkzaamheden in de loonverwerking, kun je
dus ook gebruik maken van onze consultancy afdeling. Bijvoorbeeld bij het optimaliseren van een traject, het aanmaken
van nieuwe looncomponenten of het implementeren van nieuwe AFAS functionaliteiten. Deze werkzaamheden zullen we
uitvoeren op jullie verzoek, of als we samen gezien hebben dat door deze optimalisatie jullie nog optimaler gebruik kunnen
maken van het AFAS systeem. Stel je bent veel tijd kwijt met declaraties en via de Pocket App kan dit makkelijker
gedigitaliseerd worden dan zullen we dit proces samen belichten en vorm geven. Op deze manier besparen jullie tijd en
maak je nog beter gebruik van het systeem. Deze tijd zullen we apart in rekening brengen, en voor grotere optimalisaties
zullen we jullie altijd een apart voorstel doen toekomen. Bij ons controle abonnement zullen we altijd suggesties doen voor
verbeteringen in jullie omgeving.

Salarisadministratie en consultancy
Alles

in

1

Naast ons controle abonnement kun je ook de
volledige loonadministratie aan ons uitbesteden. Het
voordeel van volledig uitbesteden kan zijn dat daarbij ook
standaard AFAS optimalisaties in kunnen worden
meegenomen. Je moet dan denken aan verbetering aan jullie
HR en salarisprocessen. Payroll workflows die al ingezet worden
en verbeterd kunnen worden. Signalen over auto's van de zaak
die we activeren waardoor ook daarin het proces nog meer
verbeterd wordt.

Enkele voorbeelden
• Je maakt gebruik van de verlof functionaliteit van AFAS.
Medewerkers kunnen verlof aanvragen, bijvoorbeeld regulier
verlof en bijzonder verlof. Dan is het fijn dat het nieuw
uitgeleverde geboorteverlof automatisch in jullie omgeving
wordt doorgevoerd. Zonder meerkosten.
• Je werkt met een fietsplan, waarbij nog gebruik wordt gemaakt
van (pdf) rapporten. Met de komst van Profit 15 kan er veel
makkelijker gewerkt worden met (docx) documenten. Dit
optimaliseren wij zodat je nog beter met de software kan
werken. Zonder meerkosten.
• Verlof aanvragen gaan via de AFAS Pocket app, maar intrekken
hiervan gaat nog via InSite. Met de komst van Profit 15 kan je ook
verlof intrekken via de app. Als klant bij PAGATI zorgen wij ervoor
dat ook deze intrekking via de pocket app ingericht wordt.
Zonder meerkosten.

NEEM CONTACT OP

Wat levert het ons op?

• Geen extra facturen maar gewoon één vaste prijs per
maand
Besparing van tijd en kosten
Geen loonkosten voor een salarisadministrateur
Continuïteit van HR- en salarisadministratie en AFAS.
Expertise en deskundigheid van HR, Salarisadministratie
én AFAS
• Altijd up-to date (CAO, wetgeving, AFAS Updates en
optimalisaties)
• Snel, gebruiksvriendelijke en digitale HRM/Payroll
processen

•
•
•
•

VERTEL MIJ MEER

PAGATI
Graag maken we kennis met jullie!
PAGATI is de AFAS specialist op het terrein van
salarisadministratie, HR, en alle processen die spelen rondom de
medewerker.
Voorbeelden zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nen processen (certificeringen)
Wet Poortwachter
Cursusmanagement (of aanwezigheidsregistratie)
Sollicitant Self Service + werken bij Pagina
Indiensttredingsprocessen + onboarding
Uitdiensttreding + checklisten
Verstrekkingen aan medewerkers
Documentmanagement + digitale ondertekening

Kijk gerust voor meer informatie op :
https://www.pagati.nl/optimalisaties-afas/

Gaan wij jullie ook vooruit helpen?

PAGATI
STATENLAAN 283
5223 LG
's-HERTOGENBOSCH
085-877 0882
INFO@PAGATI.NL
WWW.PAGATI.NL

