Mercash Salaris
Complete betrouwbaarheid
Uw voordelen






Altijd werken met actuele
wet- en regelgeving
Wijzigingen doorgevoerd
met periodieke updates
Ruim aanbod
standaardlijsten en
rapportages
Geschikt voor elke branche

Eén database
De actuele HR- en salarisgegevens zijn altijd
beschikbaar.

Als één onderdeel van de bedrijfsvoering voorspelbaar moet zijn,
dan is dat wel de salarisverwerking. De medewerkers verwachten een
heldere en correcte salarisstrook en tijdige uitbetaling. U wilt
maandelijks zo min mogelijk tijd kwijt zijn uit aan de
loonberekeningen. Eigenlijk alleen de eenmalige of variabelen
controleren, en draaien maar met Mercash Salaris.

Voorspelbaar | Aanpasbaar | Compleet
Voorspelbaar De tijd die u aan een goede inrichting van Mercash
Salaris besteedt, verdient u dubbel en dwars terug tijdens de
periodieke verloningen. De wet- en regelgeving en cao-bepalingen
worden automatisch in de loonberekeningen meegenomen. En
mocht het nodig zijn: herrekenen met terugwerkende kracht is
eenvoudig. Ook de effecten op bijvoorbeeld grondslagen,
journaalposten en loonaangiften worden met terugwerkende kracht
aangepast. Uw salarisberekeningen, loonaangiften en financiële
verantwoording zijn voorspelbaar en betrouwbaar.
Aanpasbaar Door de flexibele opbouw kunt u op vier niveaus
regelingen of waarden ingeven: op algemeen, bedrijfs-, werknemersof dienstverbandniveau. De invoer en controle per medewerker blijft
daardoor tot een minimum beperkt, terwijl u alle ruimte heeft om uw
regelingen en afspraken in de salarisadministratie te verwerken.
Compleet Ons doel? Uw dagelijkse salarispraktijk efficiënt en effectief te
ondersteunen. Maximering basisuurloon voor bijvoorbeeld ziekengeld,
onregelmatigheidstoeslag of ziekengeld meeruren? Vanzelfsprekend
mogelijk. Meeruren overwerk, ziekte-uren in verschillende percentages?
Het is allemaal correct en compleet te verwerken met Mercash Salaris.

“De realtime salarisberekeningen maakt het
Automatische
signalering en verwerking van
loonsubsidieregelingen.

geheel compleet” — Henry Loohuis, directeur
Loohuis communicatie en beveiliging

Optimaal
Van vast dienstverband,
uitzendwerk tot
vrijwilligersovereenkomst. Uw
salarisadministratie is op de
flexibele arbeidsverhoudingen
ingespeeld; dat bespaart u
onnodige handmatige acties.

Mercash Salaris is overzichtelijk en inzichtelijk. Bij de inrichting kan
een organisatie componenten benoemen en aangeven op welke
wijze deze in de salarisverwerking moeten worden meegenomen.
De mogelijkheden van componenten zijn praktisch onbegrensd,
maar om een aantal mogelijkheden te geven:
• Uren gewerkt
• Uren ORT, diverse percentages met maximering basisuurloon
• Ziekengeld-ORT en ziekengeld meeruren berekening
automatisch
• Meeruren, overwerk
• Ziekte-uren in verschillende percentages, zwangerschapsverlof
• Salarisschalen met automatische periodieke verhoging
eventueel met gebruik van inpassingtabel
• Vastlegging garantiesalarissen
• Loonbeslagen
• Onbeperkt aantal betalingsrekeningen, ook voor loonbeslagen
• Verwerking van cyclische roosters
• Automatische afrekening bij uit dienst
Ondersteuning cao’s Standaard zijn van ongeveer vijftig cao’s
de regelingen en bepalingen verwerkt in de Mercash software.
Dit geldt bijvoorbeeld voor de cao’s in de uitzend- en
detacheringsbranche, de zakelijke dienstverlening en voor
zorginstellingen. Vraag naar het actuele overzicht en de
mogelijkheden voor het toevoegen van een cao.

Rapportages
Standenregisters
Berekeningsjournalen
Journaalposten
(Voorlopige) salarisstroken
Jaaropgaven

Medewerkergegevens De basis voor de salarisberekening en
vrijwilligersvergoedingen worden door de
medewerkergegevens gevormd. Deze worden opgenomen in
het online Medewerkerdossier. Voor medewerkers die op
verschillende afdelingen of in verschillende functies werken,
kunnen meerdere dienstverbanden worden vastgelegd. U
kunt per dienstverband een vaste procentuele verdeling
opgeven over meerdere teams of afdelingen. Medewerkers
die verschillende taken uitvoeren die onder verschillende
cao’s vallen, worden op basis daarvan verloond.

De handige uitvoer- en controlemogelijkheden

Gegevensuitwisseling
Door onze praktische oplossingen
voor automatische digitale aangiften
en gegevensuitwisseling met
verschillende instanties, werkt u met
een krachtige
salarisverwerkingssysteem. Van de
Belastingdienst tot verschillende
pensioenfondsen.

• Salarisberekeningen op het scherm vóór definitief maken
salarisberekening
• Direct inzicht in onderliggende grondslagen en
berekeningsgegevens
• Standenregister voor vergelijking gegevens huidige periode met
voorafgaande periode, export naar Excel
• Integratie met Microsoft Office
• Integratie met verlof-, uren- en verzuimadministratie

Up-to-date
Mercash houdt alle software
up-to-date. Van Digipoort
voor belastingaangiftes tot en
met de uniforme
pensioenaangifte (UPA).

Declaraties
Met Mercash Employee Self
Service digitaliseert u het
declaratieproces volledig. Via
de smartphone van de
medewerker naar het online
salarissysteem voor verdere
verwerking en uitbetaling.

F i n a n c i ë l e v e r a n t w o o r d i n g Mercash software kent een
naadloze integratie met Financieel Beheer van Microsoft Dynamics
NAV. Salarisjournaalposten inclusief alle gewenste details kunt u
op basis van dimensies presenteren. Voorbeelden van dimensies
zijn: kostenplaats, kostendrager, afdeling, vestiging, project.
Procentuele verdeling over verschillende dimensies zoals
kostenplaats en kostendrager voor meer inzicht is mogelijk. U
kunt tevens een uitgebreide loonkostenverdeling over meerdere
dimensies weergeven. U kunt bovendien stamgegevens,
voorlopige en geboekte berekeningsresultaten en cumulatieven
naar Excel exporteren.

Jaarafsluiting

Geen tijdvretende
eindejaarverwerkingen met
Mercash Salaris. De enige acties
die u hoeft uit te voeren:
• Jaaropgaven
• Werknemers uitdienst de
status ex-werknemer geven.

Mercash e-HRM vormt het kloppend hart van uw HR-administratie en
salarisverwerking. Veel organisaties werken met de ERP-oplossing
Microsoft Dynamics NAV. Mercash is ontwikkeld als dé Nederlandse HRen salaris add-on voor Microsoft Dynamics NAV. Mercash werkt met
dezelfde opzet en opbouw van schermen. Door de volledige integratie
met dit ERP-systeem hoeft u gegevens maar één keer in te voeren om
voor alle bedrijfsonderdelen beschikbaar te zijn. En omgekeerd.
Voor een overzicht van de uitgekiende voordelen die voor alle software
van Mercash biedt: Mercash e-HRM software.

Ve rras s e nd
vo o rs pe lbaar

Mercash
e-HRM
software

Meer weten?
Wilt u weten hoe u Mercash
Salaris voor uw organisatie kunt
inzetten? Neem contact op met
Accountmanager
Edwin van der Vuurst.
E edwin.vandervuurst@mercash.nl
T +31 229 282161
M +31 6 30311632

Op uw H Rpro ce s s e n in te
richte n

Makkelijk te gebruiken
voor iedereen

Verandering is tegenwoordig de enige constante. Dat vraagt om
flexibiliteit in uw organisatie. Een flexibiliteit die u in uw HR- en
salarissoftware wilt terug zien. Uw HR-afdeling, uw medewerkers en
managers moeten immers op het juiste moment toegang hebben tot de
relevante HR-gegevens, rapportages en documenten. Dat kan met de
HR- en salarissoftware van Mercash.

Geldelozeweg 31, 1625 NW
Hoorn Merchash.nl
T +31 229 282161

