Waarom een
AFAS-expert
inhuren zinvol is!
Veel bedrijven benutten maar een klein gedeelte
van de mogelijkheden die de HRM- en Payroll
software van AFAS te bieden heeft. Om het
systeem optimaal te benutten zul je de software
goed moeten leren kennen. De AFAS-experts van
Visser & Visser ondersteunen u hier graag bij.

Kennis maken
met onze
AFAS-experts?
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Onze experts
1. Verzorgen de salarisadministratie bij u op locatie.
Van het implementeren van de software tot het muteren en controleren van de
salarisadministratie. Wij halen het maximale uit uw administratie! Wij benutten niet alleen de
mogelijkheden van de software, maar adviseren ook proactief over fiscale wet- en regelgeving.
Door gebruik te maken van onze diensten zit u niet vast aan een arbeidscontract maar heeft u
wel een professional in huis die kennis van zaken heeft.

2. Zijn per dagdeel in te huren als consultant.
Omdat veel bedrijven hun AFAS pakket nog niet optimaal benutten kunnen onze AFASexperts worden ingehuurd om meer te halen uit uw software. Van inrichting van de software
en het implementeren van nieuwe functionaliteiten tot het verzorgen van een instructie
aan medewerkers en het ontwikkelen van op maat gesneden rapporten en analyses. De
werkkostenregeling implementeren? Uw salarisadministratie integreren met uw financiële
administratie? Inzicht krijgen in specifieke kosten? Onze AFAS-experts verzorgen het voor u.
Daarnaast brengen ze al hun werkzaamheden overzichtelijk in beeld, waardoor u niet voor
verrassingen komt te staan!

Waarom kiezen voor de AFAS-experts van Visser & Visser?
Onze AFAS-experts leggen jaarlijks een examen af om hun expertcertificaat te behouden. Zij weten met hun kennis en door hun jarenlange
praktijkervaring de AFAS software optimaal toe te passen. U kiest voor een
AFAS-expert van Visser & Visser omdat:
1

Onze experts zowel de salaris-administratie
bij u op locatie kunnen verzorgen, alsmede
in te huren zijn voor consultancy werk.
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Onze experts naast een hoog kennisniveau
van de software ook kennis van fiscale
wet- en regelgeving hebben waarover ze u
optimaal kunnen adviseren.
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Onze experts klanten bedienen in diverse
branches en daardoor kunnen putten uit
een jarenlange praktijkervaring.
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Onze experts de software helemaal
doorgronden en daardoor zeer efficiënt uw
administratie kunnen voeren, componenten
kunnen ontwikkelen en uw vragen kunnen
beantwoorden.
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Onze experts werken vanuit een team
en onderdeel zijn van een stevige
organisatie met diverse disciplines. Naast
Salaris & HRM kunnen de AFAS-experts u
verbinden met andere specialismen in de
accountants- en advies organisatie.”

