
WIJ BIEDEN U DE OPLOSSING

Wilt u niet teveel betalen?
Voor bedrijven die op zoek zijn naar 
software voor verwerking van hun 
loon- of salarisadministratie in 
eigen huis en voor bedrijven die de 
loon- en salarisadministratie willen 
uitbesteden, heeft Easylon Loon & 
Salaris een pasklare oplossing:
De moderne ELSA software of 
de 24-uurs Easylon loonservice.
Welke manier u ook kiest, de func-

tionaliteit en gebruikersvriendelijk-
heid van het door Easylon Loon & 
Salaris ontworpen systeem, biedt 
u als ondernemer een oplossing 
voor dit moeilijke deel van uw be-
drijfsadministratie.
Easylon Loon & Salaris de  
specialisten in betaalbare  
verwerking van de loon- of  
salarisverwerking voor het  
gehele Midden en Klein Bedrijf.

Wilt u meer weten???
Easylon Loon & Salaris geeft u graag, geheel vrijblijvend, een goede voor-
lichting en/of demonstratie van de mogelijkheden voor uw bedrijf



PERSONEELSINFORMATIE

Veel ondernemers zien het 
doen van de salarisadmini-
stratie als één van de moei-
lijkste onderdelen van hun 
totale bedrijfsadministratie. 
Easylon Loon & Salaris biedt 
u, als ondernemer uit het 
MKB, een betaalbare en ge-
makkelijke oplossing voor de 
verwerking hiervan. Als klant 
van Easylon heeft u de moge-
lijkheid om te kiezen tussen 
uitbesteden of zelf verwerken 
van de loon- of salarisadmini-
stratie. Zelfs het wisselen van 
beide mogelijkheden gaat 
probleemloos. 
De reeds opgebouwde   
bestanden en de door het 
bedrijf gekozen lay-out blijven 
hierbij volledig behouden.

Gezien de cruciale rol die mede-
werkers in uw onderneming 
vervullen, is een duidelijke en snelle 
verwerking van hun beloning een 
absolute must binnen uw bedrijfs-
opbouw. De positie die Easylon 
Loon & Salaris hierbij heeft is de 
rol van een onafhankelijke partner, 
die een goede ondersteuning biedt 
gedurende het gehele proces van 
de loon- of salarisverwerking.

Binnen Easylon Loon & Salaris is 
de unieke combinatie ontstaan van 
jarenlange ervaring in het verwer-
ken van loon- en salarisadmini-
straties en het ontwikkelen van 
diverse softwarepaketten. Dit 
gekoppeld aan een enthousiaste 
ploeg mensen vormt de basis van 
deze onderneming.

Om een maximale toegevoegde 
waarde naar de klant te kunnen 
bieden is gekozen voor een op de 
MKB markt gerichte organisatie, 
die in kan spelen op de steeds 
maar wisselende eisen waar u als 
ondernemer mee te maken heeft.

ELSA Salaris software
ELSA Salarisprogrammatuur heeft 
zich in korte tijd een vaste waarde 
weten te verwerven in een groot 
aantal bedrijven in het MKB. In de 
afgelopen jaren heeft de ontwik-
keling niet stilgestaan en is een 
groot aantal mogelijkheden en 
functionaliteiten aan de basis 
toegevoegd. Door continu alert te 
zijn op de loontechnische ontwik-
keling en veranderingen in de 
beloningstructuur blijft Easylon 
doorontwikkelen in zijn program-
matuur en kennis, zonder het 
gebruikersgemak uit het oog te 
verliezen.

Easylon computerservice
Voor bedrijven die hun salarisbere-
kining liver niet ‘in eigen huis’ 
willen houden, biedt Easylon Loon 
& Salaris de mogelijkheid deze te 
laten verwerken via computerser-
vice. De aanlevering en uitwisseling 
van de hiervoor benodigde gege-
vens kan desgewenst volledig 
digitaal. Hierdoor beschikt u 
periodiek over een volledig bijge-
werkte salarisadministratie op 
papier en, indien gewenst, in 
digitale vorm

Het unieke van het MKB is dat er 
niet één bedrijf vergelijkbaar is aan 
het andere. Vele bedrijven hebben 
hun eigen bedrijfs(tak)gerichte 
oplossingen voor de beloning van 
de medewerkers. Heel gemakkelijk 
voor de ondernemer die zich 
hierdoor kan onderscheiden in de 
markt maar heel lastig voor de 
onvermijdelijke administratieve 
bedrijfsvoering. Om te zorgen voor 
een oplossing voor elke bedrijfstak 
uit de MKB heeft Easylon Loon & 
Salaris gekozen voor een modu-
laire opbouw van zijn programma-
tuur. Door deze opbouw is er 
altijd een oplossing te vinden 
voor het salaris- en of perso-
neelssysteem van uw bedrijf. Een 
groot deel van de bedrijven 
kunnen verwerkt worden met 
ons ELSA basispakket.

ELSA Personeelsinformatie
Als ondernemer in het MKB weet u 
maar al te goed dat uw personeel 
de motor is van uw bedrijf. Steeds 
vaker ervaren ondernemers dat 
het van groot belang is om meer 
te weten van de mensen die veelal 
het visitekaartje zijn van uw on-
derneming. Easylon Loon & Salaris 
heeft met de ELSA personeelsin-
formatie module de mogelijkheid 
gecreëerd om uw salarisadmi-
nistratie uit te breiden tot een 
compleet personeelsadministratie 
systeem. Naast het gebruik van 
alle gegevens uit de salarisadmi-

nistratie kunt u door middel van 
het benoemen van een aantal vrije 
velden uw eigen systeem opzet-
ten om de controle te hebben over 
het functioneren van uw mensen. 
Binnen het personeelsinformatie-
systeem is een rapportgenerator 
opgenomen, waarmee u deze 
gegevens kunt samenvoegen tot 
overzichten die voor u als onder-
nemer van belang zijn. Diverse 
rapportages als ziekteverzuim, 
overzicht vergoedingen, verjaardag 
signalering en functie overzichten, 
zijn geheel vrij naar eigen inzicht 
samen te stellen. 

MOGEN WIJ ONS EVEN VOORSTELLEN? MODULAIRE
OPBOUW


