
Koppelen AFAS Foleta



Slimme  

softwarekoppeling voor  

onderwijsinstellingen
 
Het einde van het schooljaar is altijd een stressvolle 
periode. Wisselingen in dienstverbanden en contracten, 
de formatieplanning en het correct doorvoeren 
van alle wijzigingen vóór 1 augustus. Kortom: een 
jaarlijks terugkerende piek voor de HR-administratie 
van uw onderwijsinstelling. Kies voor de slimme 
softwarekoppeling van Salure tussen AFAS en Foleta. 

Salure heeft een koppeling ontwikkeld tussen AFAS en 
Foleta. Deze koppeling zorgt voor een overzichtelijke 
weergave van data uit beide softwarepakketten. Met een 
paar muisklikken heeft u een overzichtelijk dashboard 
waarin u alle relevante mutaties en andere informatie snel 
op kunt vragen. Bovendien herkent de software van Salure 
herkent automatisch kritische punten of fouten markeren. 
Wel zo handig voor uw HR-medewerkers. 
 
Foleta
Foleta biedt slimme software die er voor zorgt dat het 
budget van uw onderwijsinstelling optimaal kan worden 
ingezet. Een belangrijk voordeel van Foleta is dat alle 
gegevens online zijn opgeslagen, waardoor ze makkelijk te 
benaderen zijn en overgedragen kunnen worden aan een 
collega. 

Volledig inzicht 
Met één druk op de knop kunt u zoeken in tienduizenden 
dataregels. Alle contractgegevens vanuit AFAS en Foleta 
kunnen worden toegevoegd aan een dashboard, wat altijd 
met actuele data kan worden bekeken. Foleta en Profit 
sluiten perfect op elkaar aan. Hierdoor is het overtypen 
van gegevens tussen beide systemen niet meer nodig. Dit 
zorgt voor minder foutgevoeligheid én meer efficiëntie op 
de HR-administratie van uw onderwijsinstelling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Ook gebruik maken van 
deze slimme koppeling? 
Kies dan voor Salure.”
 

Bent u enthousiast geworden over de slimme 
koppeling tussen Foleta en AFAS? Wilt u meer 
weten over de mogelijkheden om deze oplossing 
bij uw onderwijsinstelling te implementeren? 
Salure voorziet u graag van informatie die volledig 
is toegespitst op uw organisatie. Neem contact op 
met Jaco van Hengel. 

T 0182-543643
E info@salure.nl
I www.salure.nl

“Het beste van twee software-pak-
ketten in één koppeling.”

www.salure.nl


