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Verwerk uw salarissen eenvoudig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uw salarisadministratie voeren hoeft niet ingewikkeld te zijn. 

Mutaties doorvoeren, berekeningen maken, betalingen 

verrichten en loonstroken versturen; E-Salaris voor Exact 

Globe maakt het eenvoudig. Verzorg moeiteloos uw eigen 

salarisadministratie en bespaar zo de kosten van een 

accountant of salarisbureau. Houd uw salarisprocessen in 

eigen hand en behoud zelf inzicht en overzicht met E-Salaris. 
 
 

Complete salarisadministratie  
Van het invoeren van periodieke 
mutaties, het versturen van de 
loonaangifte en het aanmaken 
van een betaalbestand. Met  
E-Salaris voor Exact Globe admini-
streert u het hele proces. U start 
snel met een nieuwe salaris-
administratie. Kies de cao die 
voor uw onderneming geldt, 
beschik direct over de juiste 
pensioencomponenten en 
aangiften aan derden zoals 
Cordares of Syntrus Achmea. Met 
E-Salaris houdt u medewerker- en 
salarisgegevens bij in één dossier. 
De basis is gelegd voor de daad-
werkelijke salarisverwerking. 
Continu behoudt u het overzicht 
door de diverse rapportages, 
waaronder de loonstaat, 
journaalposten en de werk- 
kostenregeling. Ook beschikt u 
over aanvullende signalen bij de 
loonaangifte. U heeft zelf inzicht 
in uw loonadministratie en 
neemt onderbouwde 
beslissingen over uw personeels- 
kosten. Wijzigingen in de cao- 

afhankelijke componenten 
worden door Exact meegeleverd 
en kunt u doorvoeren voor alle 
medewerkers met weinig 
inspanning. Aanpassingen in de 
salarisgegevens van de 
medewerkers kunt u zelfs met 
één druk op de knop voor 
meerdere medewerkers 
uitvoeren. 

 
Professionele loonstroken 
Uw medewerkers ontvangen het 
netto salaris op hun bank-
rekening en zien de opbouw 
hiervan op de loonstrook. Deze 
presenteert u op een 
professionele manier. Met E-
Salaris kiest u de gewenste 
loonstrook. Wilt u de standaard 
opmaak gebruiken of ook uw 
bedrijfslogo op de loonstroken 
terugzien? Dat kan allebei met 
E-Salaris. Daarnaast kunt u de 
loonstroken digitaal naar uw 
medewerkers versturen. Dan 
bent u met één mailing klaar. 
Uiteraard worden de loonstroken 
gearchiveerd in uw eigen 

 
 
 
 
De voordelen van E-Salaris: 
 

1 Beschik over 

pensioencomponenten 

van vele CAO´s inclusief 

de wijzigingen in deze 

cao’s 

2 Verstuur uw loonstroken 
elektronisch 

3 Optimale integratie met 

uw verzuim- en financiële 

administratie 

4 Aanpassingen in 
salarisgegevens kunnen 

met één druk op de 

knop voor meerdere 

medewerkers worden 

doorgevoerd 

5 Overzicht van het 
loonaangifteproces tot 

en met de goedkeuring 

van de loonaangifte

 
 
 
 
 



administratie, zodat u deze altijd kunt 

terugvinden. 

 
Integreer verzuim en financiële administratie 

Uw salarisverwerking is nauw verbonden met verlof 

en verzuim van uw medewerkers. Met E-Salaris voor 

Exact Globe legt u de verlofopbouw en -opname van 

uw medewerkers vast. Ook ziekte- en wachtdagen 

registreert u eenmalig en worden indien van toepas- 

sing doorberekend in het salaris. U kunt er zelf voor 

kiezen of u uw verlof- en verzuimregistratie op de 

loonstrook laat zien aan uw medewerkers. Verder is 

uw salarisadministratie direct geïntegreerd in uw 

financiële administratie met de module E-Account. 

Na het verwerken van de salarissen hoeft u de loon- 

journaalposten niet meer in te voeren in uw 

memoriaaldagboek. 

 
“Exact begrijpt dat de betaling van 

salarissen niet kan wachten.” 

 
 
“Ben je een bedrijf met 

uitgebreide bedrijfsregelingen, 

dan heb je een gecompliceerde 

inrichting van je software nodig. 

Exact kan daarmee omgaan.” 

 
 
“Uiteraard is er een basis 
 
aanwezig voor de wetgeving en de 

pensioenregelingen, maar naast 

deze onderdelen kunnen ook de 

specifieke arbeidsvoorwaarden van 

een klant worden ingericht. Denk 

bijvoorbeeld aan een fietsregeling.” 
 
 

“Met Real-HRM erbij hebben 

onze medewerkers niet alleen 

hun digitale loonstrook, met de 

Medewerkersportal hebben zij 

inzicht en communicatie.”
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