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Salarisadministratie is als een hartslag. Het 
gaat altijd door, kent een vast ritme en is van 
levensbelang voor een gezonde organisatie. 
Meldt uw salarisadministrateur zich plotseling 
(langdurig) ziek? Of is er sprake van een andere 
calamiteit? Met continuïteitsborging door Salure 
heeft u geen zorgen meer over de voortgang van 
uw salarisadministratie.

Kiest u voor continuïteitsborging van Salure? Dan 
voert u zelf de salarisadministratie met AFAS. Er 
staat echter altijd een salarisadministrateur van 
Salure voor u stand-by. In geval van onvoorziene 
omstandigheden kan onze expert de regie over 
uw salarisadministratie binnen 48 uur overnemen, 
als dat nodig is. Dit zorgt voor zekerheid en rust 
bij uw eigen salarisadministrateur. 

Salarisexperts met ervaring
De salarisadministrateurs van Salure hebben 
meerdere jaren ervaring in het voeren van 
de salarisadministratie voor uiteenlopende 
organisaties. Zij houden hun kennis up-to-date en 
kunnen snel inspringen als dat nodig is.

Liever uitbesteden?
Uiteraard kunt u uw salarisadministratie ook 
geheel of gedeeltelijk uitbesteden aan Salure. Er 
zijn diverse mogelijkheden. Salure biedt u graag 
een advies op maat.

Specialisten in functioneel beheer
Leven er in uw organisatie vragen rondom AFAS? 
Heeft u de indruk dat u niet alle mogelijkheden 
van de salarissoftware optimaal benut? Salure 
ondersteunt uw organisatie graag met deskundig 
functioneel beheer, toegespitst op de hulpvraag 
in uw onderneming. Onze functioneel beheerders 
helpen u op afstand of op locatie, afhankelijk van 
uw wensen. Of het nu om kleine implementaties 
of gebruikersvragen gaat of grotere vraagstukken, 
functioneel beheerders krijgen allerlei vragen. De 
specialisten van Salure staan voor u klaar met een 
passend antwoord op uw vragen.

Wilt u geen zorgen meer 
over salarisadministratie? 
Kies dan voor Salure.

Bent u enthousiast geworden over  
een van de diensten van Salure? 
Graag voorzien wij u van informatie 
op maat. Neem contact op met 
Jaco van Hengel.

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

“Wij werken samen met de klant 
naar de beste oplossing."

www.salure.nl


