
Exact HR 
Salaris Plus

Wil je af van de handmatige verwerking van 
verlofaanvragen, declaraties en ziekmeldingen? Met 
Exact stroomlijn je de complete HR-cyclus: van vacature 
tot uitstroom, geïntegreerd met de salarisadministratie, 
personeelsplanning en Self Service. 

De voordelen van Exact HR Salaris Plus
 + Geniet van volledige cao-ondersteuning,  

inclusief loonschalen. 
 + Krijg volledig inzicht in personeelsdossiers.  

Ook via onze app. 
 + Heb altijd inzicht in actiepunten via je werkstroom. 
 + Houd grip via dashboard en rapportages. 
 + Personaliseer de software voor teams en afdelingen.

Deze taken stroomlijn je met Exact HR Salaris Plus

Implementatie
Exact HR Salaris Plus is beschikbaar als cloudoplossing of on premise. Op basis van een checklist 
bepalen onze consultants de optimale inrichting van jouw Exact omgeving. Onze consultant staat  
3 dagen tot je beschikking voor de inrichting, proefrun en de eerste verloning.

Training
Je krijgt een tweedaagse training op locatie aangeboden voor een succesvolle start van de software. 
Daarnaast kun je kosteloos gebruikmaken van online trainingen.
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Bespaar veel tijd op je 
HR- en salarisverwerking

Heb je vragen? 
 
Bel 015 – 711 51 00 of neem contact 
op met je accountmanager

HR-afdeling Salarisadministratie Medewerker

Indiensttreding Salarisverwerking Salarisstroken & jaaropgaves

Mutatieverwerking Loonaangifte Social collaboration

Verlofadministratie Proformaberekening Bedrijfsnieuws lezen

Verzuimadministratie Toeslagen aanvragen Verlof aanvragen

Middelenadministratie Inhoudingen sociale lasten Verzuim melden

Signaleringen Urenregistratie Declaraties indienen

Checklist uitdiensttreding Reiskostenadministratie Digitaal medewerkersdossier

Goedkeuren vergoedingen Actiepuntenlijst

Waarom kiezen voor Exact?
 + Je hebt een minimale administratielast doordat 

je werkt met een complete oplossing voor 
Finance, HR en Salarisverwerking.

 + Je beschikt standaard over workflow, 
documentmanagement en een intern 
communicatieplatform.

 + Je krijgt de garantie van perfecte begeleiding  
bij de implementatie van de software.

Wist je dat…

De meeste salarisadministrateurs mutaties 
nog steeds per mail aangeleverd krijgen? In 
Exact werk je met standaardformulieren die na 
goedkeuring automatisch worden verwerkt in de 
salarisadministratie. Hierdoor verminder je het risico 
op fouten en voorkom je handmatige invoer. 


