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It’s better to be sure than to be sorry.

Wilt u ontzorgd worden?

Kies dan voor Salure.

HR 

Personeelsbeleid vraagt om gedegen en actuele kennis. De wet- en 

regelgeving is continu in beweging. Salure is altijd op de hoogte van 

wijzigingen in de wet en kan u hierbij ontzorgen. Ook kan Salure een einde 

maken aan de eindeloze mutatiestromen en de maandelijkse rapportages, 

daar hoeft u niet meer naar om te kijken. Salure pakt deze taken flexibel en 

adequaat op. Uw voordeel? 

•  Maximale beperking risico’s en minder operationele kosten

•  Tijdwinst met betrekking tot HR-beleid en uw kerntaken

• Continuïteit

• Actuele kennis wet- en regelgeving

Subadministraties

Voor de verschillende deeladministraties kunt u bij Salure terecht. Onze 

vakkundige kennis komt voort uit jarenlange ervaring met allerlei soorten 

scenario’s binnen de administratieve dienstverlening. Salure kan u ook in 

subadministraties ondersteuning bieden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de 

pensioenadministratie of verplichtingenadministratie.

Contact

Bent u toe aan expertise, continuïteit en 

transparantie van uw administratieve 

processen? Wilt u graag aan de slag met uw 

kernpunten, zonder te worden opgehouden 

door achterstallig onderhoud van uw 

administratie? Heeft u behoefte aan een 

professionele dienstverlener die u direct kan 

ontzorgen?

Neem dan contact op met Salure.



Salarisadministratie

Ons credo: een transparante, efficiënte salarisadministratie. Geen papieren 

rompslomp meer, maar gestructureerde en overzichtelijke automatische 

processen. Salure kan uw oude systeem op bekwame wijze omzetten 

naar een online salarisadministratiesysteem. Zo is uw administratie overal 

toegankelijk en up-to-date. U geeft richting aan de diensten die wij bieden. 

Salure kan uw hele salarisadministratie overnemen en tevens slechts een 

controlerende en/of adviserende rol bieden. 

De voordelen van geautomatiseerde processen op een rij:

• Continuïteit

• Tijdwinst

• Kostenvoordeel

• Toegankelijkheid

•  Verlof, verzuim en vervanging die afgehandeld en  

gemonitord worden in workflows

Onze salarisadministrateurs zijn zeer klantgericht en werken in teamverband 

om uitstekende werkkwaliteit te kunnen garanderen. 

Financieel 

U kunt uw financiële administratie volledig aan Salure overlaten of ervoor 

kiezen een deel aan onze zorg toe te vertrouwen. Op basis van scherpe 

analyses, kunnen we u advies geven. Daarnaast wordt de actuele stand 

van kosten en opbrengsten onder de loep genomen. Salure kan u helpen 

om uw administratieve processen lean&mean in te richten en te beheren. 

Denk bijvoorbeeld aan transparante processtromen en een aanzienlijke 

vermindering van invoerwerk.

De voordelen van uw financiële administratie bij Salure op een rij:

• digitale afhandeling van inkoopfacturen

• digitale verplichtingadministratie

•  een financiële administratie die ingericht is op uw besturingsmodel 

en eventuele specifieke modellen zoals het EJF-model

“Salure kan u helpen om uw administratieve

processen lean&mean in te richten.”

Wilt u uw administratie efficiënt en op secure wijze 

afhandelen? Salure staat voor zekerheid, kwaliteit 

en service. Bij ons kunt u gebruik maken van het hele 

pakket van administratieve diensten (ERP). Op het gebied 

van salarisadministratie, HR en financiën, hebben onze 

professionals jarenlange ervaring opgedaan. In deze folder 

vindt u een overzicht van onze expertises.

“ Salure zet uw oude systeem op bekwame wijze om 

naar een online salarisadministratiesysteem.”
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