
Dienstverlening 
Salure



Samen slim 
vooruit
 
Salarisadministratie verandert snel. Van 
papier naar pc. Van offline naar online. 
Van administrateur naar adviseur. Salure 
volgt de ontwikkelingen op de voet en 
ondersteunt u met een compleet pakket 
aan diensten. 

De expertise van Salure ligt op het snijvlak van 
salarisadministratie, innovatieve ICT-oplossingen 
en effectief advies. Het motto ‘Samen slim 
vooruit’ is onze experts op het lijf geschreven. 
Salure is dé partner voor het uitbesteden van 
salarisadministratie, consultancy en slimme 
softwareoplossingen op het gebied van payroll. 
 
Salure is uw veelzijdige expert op het gebied van: 
• Salarisadministratie 

Controle, ondersteuning of volledige invoer 
en verzorging van uw (internationale) 
salarisadministratie;

• Functioneel beheer 
Vertrouw op functioneel beheer van Salure 
voor inrichting en beheer van uw systemen;

• Conversie en inrichting 
Helder zicht op kansen om uw 
bedrijfsvoering slim te optimaliseren;

• Business intelligence  
Met slimme dashboards heeft u inzicht in 
uw actuele data met één klik.

Veelzijdig in salarisadministratie
Elke klant heeft zijn eigen specifieke vragen en 
behoeften. Wat heeft u precies nodig? Volledige 
uitbesteding van uw salarisadministratie 
waarbij Salure het gehele proces van de 
salarisverwerking voor zijn rekening neemt, of 
alleen continuïteitsborging? Wilt u samen met 
Salure slim vooruit? Ons enthousiaste team van 
experts staat voor u klaar.
 
Daarom is uitbesteden aan Salure slim:
• Ideale combinatie 

Ervaar de ideale combinatie van kennis, 
ervaring en slimme software;

• Borging continuïteit 
U bent nooit meer afhankelijk van één 
persoon;

• Altijd bereikbaar  
Het klantteam is altijd bereikbaar voor 
vragen.

Deskundig advies
AFAS kent geen geheimen voor de experts van 
Salure. Zij staan voor u klaar met verhelderend 
advies. Heeft u behoefte aan een optimalisatie 
van uw AFAS-pakket, of een overstap van een 
ander systeem naar AFAS maken? De experts 
van Salure begeleiden uw medewerkers in het 
proces, zodat zij optimaal uit de voeten kunnen 
met AFAS. Het eindresultaat: een ingericht 
softwarepakket, klaar voor de toekomst. 

Functioneel beheer
Naast advies kunt u bij ons terecht voor 
functioneel beheer. Salure biedt zowel 
ondersteuning op locatie als hulp op afstand. 
Onze experts staan voor de juiste mix tussen 
degelijk vakmanschap en het lef om te 
innoveren.

Zijn de processen in uw organisatie nog efficiënt 
en effectief ingericht? Of is er ruimte voor 
verbetering? Laat uw organisatie beoordelen 
door de business consultants van Salure. Zij 
zijn Lean Six Sigma Black Belt gecertificeerd en 
leveren een analyse en optimalisatieplan aan op 
basis van de gevoerde gesprekken. 
 
Efficiëntie in HR
Een sterke HR-afdeling vormt een solide basis 
voor uw personeelsadministratie. Wilt u de 
HR-administratie (tijdelijk) door Salure laten 
overnemen? Dat kan. Salure ondersteunt uw 
HR-afdeling met slimme dashboards. Uw HR-
afdeling en het management krijgen op nationaal 
én internationaal niveau inzicht in KPI’s, verzuim, 
loonkosten en contracten. 
Efficiëntie in HR bereikt u ook door medewerkers 
meer zelf te laten doen. Hiertoe biedt Salure de 
handige HR Self Service, waar medewerkers zelf  
wijzigingen in een portal invoeren met behulp 
van pc en smartphone. 

“We werken slim en doordacht."

www.salure.nl



Krijg meer  
inzicht in  
uw data
 
Van veelheid aan informatie naar verhelderend 
inzicht. Voor veel HR-afdelingen is dit een grote 
stap. In diverse systemen en netwerken zijn 
vaak uiteenlopende gegevens opgeslagen over 
medewerkers. Het combineren van deze losse 
gegevens tot een waardevol geheel kost u veel 
niet factureerbare uren, moeite en mankracht. 
Ziet u door de data het bos niet meer? Salure 
biedt slimme software en business intelligence 
oplossingen voor meer inzicht en gemak. 

Met software-oplossingen van Salure kunt u:

• Data combineren  
Maak handige koppelingen tussen 
verschillende systemen voor inzicht;

• Slimme dashboards maken 
Verkrijg inzicht in data met Business 
intelligence dashboards van SalureConnect;

• Volledig compliant zijn 
Vervangers vinden en inplannen met de 
Vervangingstool.

Slimme koppelingen
Laat uw systemen optimaal samenwerken via 
slimme koppelingen. Via deze koppelingen is het 
mogelijk om data tussen verschillende systemen 
te laten stromen. Voert u alle gegevens in via 
een systeem maar moet u dit overtypen in een 
ander systeem? Niet meer nodig. Salure koppelt 
de systemen aan SalureConnect. SalureConnect 
zorgt vervolgens dat de juiste velden in het andere 
systeem worden gevuld.  
 
 
 
 

 
Data-driven-decision making met SalureConnect
SalureConnect verzamelt data uit allerlei 
systemen. Via deze data is het mogelijk om 
overzichtelijke dashboards te creëren. Zo krijgt 
u meer inzicht in bedrijfsgegevens. Dit zorgt 
voor 'data-driven-decision-making'; u neemt 
beslissingen op basis van actuele cijfers in plaats 
van het gevoel. 

Een ander voordeel is de snelheid waarmee 
u dankzij onze handige software oplossingen 
beslissingen kunt nemen. Doordat u direct 
relevante data bij de hand heeft, en constant 
kunt monitoren, kunt u uw beslissingen baseren 
op realtime data. 

Internationaal
SalureConnect is een systeem dat er ook voor 
zorgt dat internationale organisaties meer 
inzicht krijgen in hun data. De informatie van 
lokale payrollpartners wordt gekoppeld aan een 
centraal systeem. Dankzij een koppeling met de 
ECB is de data daardoor universeel uit te lezen. 
Dit is bijvoorbeeld handig bij het vergelijken van 
bedrijfsresultaten van bedrijfsonderdelen in 
meerdere landen, met verschillende valuta.

Beter inzicht zonder verstoring bedrijfsprocessen
Dankzij SalureConnect verandert er voor de 
lokale payrollpartner niets in de dagelijkse 
bedrijfsvoering, terwijl het hoofdkantoor toch een 
beter inzicht krijgt in de diverse vestigingen. 

Wilt u slimme software 
gebruiken voor uw  
organisatie? Salure helpt u 
graag!

Salarisadministratie uitbesteden of meer 
inzicht in uw data?
Zoekt u een deskundig adviseur? Salure is dé 
partner op het gebied van salarisadministratie, 
advies en business intelligence. Neem contact 
op met Paul van Hengel.

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

"We ontwikkelen slimme software 
om zowel de klant als ons optimaal 

te ondersteunen."

www.salure.nl

"Salure ontwikkelt slimme slimme 
software om de klant optimaal te 

ondersteunen"


