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De HR-administratie kan veel tijd en energie vergen. 
Heeft u behoefte aan advies over een optimale 
inrichting van uw HR-administratie? Of wilt u deze 
graag uitbesteden aan een betrouwbare expert? Kies 
voor de expertise en ervaring van Salure.

Onze experts nemen het verwerken van mutaties en 
wijzigingen in wet- en regelgeving volledig van u over 
met behulp van AFAS. Uw Salure-contactpersoon 
houdt u maandelijks op de hoogte met rapportages 
van de verrichte werkzaamheden. Kies voor minder 
operationele kosten en gegarandeerde continuïteit. 
Uw HR-administratie is bij Salure in goede handen. 
U hoeft nergens meer naar om te kijken en kunt 
zich richten op strategisch HR-beleid en andere 
kerntaken.

Slimme workflows
Efficiënte en slimme workflows helpen uw 
medewerkers en leidinggevenden om eenvoudig 
wijzigingen toe te voegen en te accorderen. Salure 
bouwt deze workflows op maat voor u. Verder 
kunt u altijd bij onze helpdesk P&O terecht voor 
vragen. Onze experts onderhouden desgewenst uw 
personeelsdossier zodat uw medewerkers altijd alle 
gewenste informatie digitaal terug kunnen vinden.

Vaste contactpersoon
Salure werkt met klantteams, waardoor u altijd 
kunt rekenen op een vaste contactpersoon. De 
administrateurs in uw klantteam weten wat er binnen 
uw organisatie speelt en spelen hier slim op in.

Inzicht met SalureConnect
SalureConnect is een handige tool waarmee u 
actuele en correcte dashboards in kunt zien. Met 
een paar muisklikken verkrijgt u inzicht in verzuim, 
verloop en contracten. Het uitbesteden van uw 
HR-administratie is goed te combineren met de 
aanschaf van SalureConnect.

Geen zorgen meer
De kerntaak van Salure is salarisadministratie. Het 
uitbesteden van de HR- én salarisadministratie aan 
Salure, levert u veel voordelen op. Onze experts 
kunnen namelijk snel schakelen tussen de beide 
administraties. Hierdoor verlopen de loonrun en 
controles soepel.

Geen zorgen over uw 

HR-administratie?  

Kies dan voor Salure.

Bent u enthousiast geworden over (het 
uitbesteden van) HR-administratie, al dan niet in 
combinatie met salarisadministratie aan onze 
experts? Salure voorziet u graag van informatie 
die volledig is toegespitst op uw organisatie.
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"Salure optimaliseert uw HR-admi-

nistratie met slimme workflows"
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