APRIL 2019

PRIJZEN SALARISPROGRAMMA ELSA
De aanschaf van het basispakket is inclusief 2 uren ondersteuning
(instructie) bij u aan kantoor. Meerdere uren in overleg. De
onderhoudsprijzen zijn inclusief nieuwe versies en telefonische
ondersteuning. De prijzen zijn exclusief BTW.

Aanschafprijs Onderhoudsprijs
In €
In €

1.050,--

505,--

Elsa Bedrijven
6 tot en met 15 bedrijven
16 tot en met 25 bedrijven
Onbeperkt aantal bedrijven

300,-375,-500,--

100,-125,-230,--

Elsa Looninvoermodule

550,--

185,--

300,--

100,--

300,--

100,--

Elsa Basispakket tot en met 5 bedrijven
De volgende modules zijn tegen meerprijzen verkrijgbaar

(snel invoeren van mutaties, collectief wijzigen vaste gegevens en standenregister)

Elsa Afdelingen- en Leningenadministratie
(splitsing naar afdelingen en bijhouden van leningen en loonbeslagen)

Elsa Autorisatiemodule
(gebruikers autoriseren voor programmaonderdelen en/of bepaalde gebruikers)

Elsa ESS module

100,--

(salarisspecificaties en jaaropgaven online, via internet of gratis app voor tablet of
smartphone. Per gebruiker € 0,50 per maand)

Elsa Personeels Informatie

695,--

275,--

350,--

125,--

(creëren van eigen velden, bewaking Poortwachter, koppeling met externe
documenten, verzuimregistratie op datum en rapportgenerator)

Elsa Import Mutaties
(importeren van bedragen en tijd (dagen/uren) vanuit Excel of tijdregistratiesysteem)
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Extra ondersteuning tegen een prijs van € 100,-- per uur. (minimum afname 3 uur)

Aanschafprijs Onderhoudsprijs
In €
In €

Elsa Koppeling Journaalposten

350,--

125,--

295,--

125,--

520,--

275,--

285,--

110,--

275,--

160,--

275,--

160,--

275,--

160,--

275,--

160,--

395,--

310,--

395,--

310,--

(koppeling naar o.a. SAP, Syntess, Exact, Accountview, Unit4, Cash, Twinfield,
Snelstart, Releezee, Asperion e.a.)

Elsa Administratiemodule
(handige tools voor accountants- en administratiekantoren)

Elsa Administratiemodule Plus
(maakt uitwisseling mogelijk met klanten van accountants- en administratiekantoren)

Elsa Administratiemodule Plus (klantenmodule)
(Uitwisseling met klant (staffel beschikbaar) van administratiekantoren)

Elsa Pensioenaangifte Digitaal/Stipp rapportagemodule
(de pensioenaangifte digitaal versturen en/of rapportage voor uitzendbedrijven)

Elsa PGGM module
(digitale pensioenaangifte t.b.v. bedrijven Gezondheidszorg en kinderopvang)

Elsa Prins module
(PRINS systeem t.b.v. de Colland bedrijven. (agrarisch, tuinbouw, slagers,
contractcatering))

Elsa OLP module t.b.v de schoonmaakbedrijven
(OLP systeem t.b.v. het schoonmaakbedrijf)

Elsa Bouwmodule
(OLP/TSF systeem t.b.v. het bouwbedrijf)

Elsa Schildersmodule
(rekenmodule t.b.v. het schildersbedrijf)
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