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1 Inleiding
Keylane is een toonaangevende Europese leverancier van SaaS-softwareoplossingen voor verzekeraars en pensioeninstellingen. Meer dan
honderd financiële dienstverleners in Europa maken gebruik van de software van Keylane en behalen daarmee meetbare resultaten, zoals
kostenreductie, verkorting van de time-to-market en een hogere klanttevredenheid. Dankzij de diepgaande kennis van de industrie en
technologie van wereldklasse, is Keylane in staat haar klanten uitstekend te bedienen.

Het online platform Benefits-Plaza is een database met hierin alle collectieve werknemersverzekeringen. Tegelijkertijd verbindt hetzelfde
platform verschillende systemen met elkaar zoals, verzekeringsportalen, salarisadministratie- en verzuimsystemen. Dit zorgt voor een optimale
ketenintegratie.
Dubbele invoer in verschillende systemen is verleden tijd. Met één werknemer wijziging worden automatisch alle relevante gegevens
verwerkt, premies en verzekerde bedragen berekend en direct gecommuniceerd met alle partijen, zoals verzekeraars en werknemers.
Hiermee wordt de administratieve last verminderd en tegelijkertijd creëert u maximaal overzicht.
Ongeacht waar de verzekerde regelingen zijn ondergebracht, in ons platform kunnen alle regelingen beheerd worden. Zoals alle soorten
pensioenregelingen, collectieve arbeidsongeschiktheid, verzuim, eigen risicodragerschap, ongevallen, ziektekosten, Algemene
Nabestaanden Wet (ANW), reisverzekering en niet verzekerbare arbeidsvoorwaarden.
De reden waarom men voor Benefits-Plaza kiest, is o.a. vanwege de kwaliteit van koppelingen met verzekeraars en
salarisadministratiesystemen. Door samen te werken met verschillende partijen wordt alles efficiënter. En dat is haar doel: de bedrijfsvoering
van de klanten efficiënter, overzichtelijker en gemakkelijker maken.
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2 Salarisadministratiekoppeling
Benefits-Plaza heeft met nagenoeg alle verzekeraars (inkomen en pensioen) interfaces om werknemer
mutaties voor collectieve employee benefits regelingen te communiceren op een STP wijze (Straight
Through Processing).
Het meest efficiënte is om werknemer mutaties in de salarisadministratie van de werkgever door middel
van een salarisadministratiekoppeling te communiceren richting Benefits-Plaza. Door middel van het
realiseren van een salarisadministratiekoppeling worden handmatige handelingen ten aanzien van
werknemer mutaties tot het minimale gereduceerd. Via standenvergelijking worden verschillen in
deelnemer gegevens gedetecteerd en daaropvolgend mutaties gegenereerd in Benefits-Plaza.
De voordelen om een salarisadministratiekoppeling tot stand te brengen zijn:
• Geen dubbele handelingen m.b.t. invoer mutaties in diverse portalen;
• Geen risico m.b.t. vergeten aanmeldingen nieuwe deelnemers (art. 5 PW);
• 100% synchronisatie;
• Efficiency slag d.m.v. Straight Through Process (STP) via Benefits-Plaza voor employee benefits
regelingen;
• Aanzienlijke reductie van foutieve input van data.
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2.1 Hoe werkt het?
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2.2 Type salarisadministratiekoppelingen
In beginsel kan elk type salarisadministratiepakket gekoppeld worden met Benefits-Plaza. Benefits-Plaza is bij vele
salarisadministratie systeemhuizen gecertificeerd partner m.b.t. een geautomatiseerde interface. Deze interface
kan door middel van schermdialogen in Benefits-Plaza worden ingesteld.
Benefits-Plaza kent de volgende Generieke Salarisadministratiekoppelingen, te weten:
• AFAS
• Cobra
• Exact Globe Next
• Exact Online
• Generiek
• Loket.nl
• Nmbrs
• Unit4
• ADP (Q3 2017)
Het kan echter voorkomen dat uw salarisadministratiepakket nog niet standaard gekoppeld is aan Benefits-Plaza.
Hiervoor heeft Benefits-Plaza een specifiek implementatietraject ontwikkeld om met u en de betrokken partijen tot
een maatwerkoplossing te komen.
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2.3 Koppelingen met Verzekeraars
Benefits-Plaza heeft met nagenoeg alle verzekeraars (inkomen en pensioen) interfaces om werknemer wijzigingen bij
werkgevers te communiceren op een STP wijze (Straight Through Proces). Denk hierbij aan de volgende verzekeraars:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nationale Nederlanden
Achmea (Avero, Interpolis, Centraal Beheer)
Allianz
Generali
Scildon (voorheen L&G)
Delta Lloyd
A.s.r.
De Amersfoortse
Aegon
Zwitserleven
De Goudse
Befrank
Brand New Day
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3 Interesse?
De koppelingstechniek van Benefits-Plaza kan voor u dè verbindende schakel zijn om uw interne
processen aanzienlijk efficiënter te maken op zowel functioneel – als kostengebied.

Voor meer informatie omtrent de koppelingsmogelijkheden voor uw salarispakket kunt u met ons
contact opnemen:

8

www.keylane.com
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