
  

 Tijdbesparing en ontzorging 

 Met een snelle en foutloze verwerking 

 Tegen minimale interne investering in kennis en middelen 

 Voor continuïteit in uw salarisverwerking 

 Voor een vast bedrag per maand 

 

 



  

 
UW SALARISVERWERKING ONZE ZORG 

Voor een vast bedrag per maand verzekerd van 

een snelle en foutloze salarisverwerking? Kies 

dan ook voor de ontzorging door HuRis Payroll 

Services.  

Wij verzorgen alle payroll en post-payroll 

processen waarbij u verzekerd bent van 

continuïteit in uw salarisverwerking. 

 

HuRis heeft hiervoor een speciaal team met 

hoogopgeleide professionals klaar staan die voor u de 

maandelijkse controles en processen zullen uitvoeren. 

Door onze jarenlange ervaring op het gebied van SAP 

Payroll en onze verregaande expertise, bent u 

verzekerd van de juiste kennis op het juiste moment 

en continuïteit in uw proces. Naast de reguliere 

controles worden door het HuRis Payroll Services 

team ook de door HuRis extra ontwikkelde 

controlemiddelen gebruikt die we voor elke Payroll 

Services klant ter beschikking stellen. 

 

WAT WE DOEN 

Naast de reguliere afstemming en het vaststellen van 

de jaarlijkse Payroll kalender, worden onderstaande 

activiteiten maandelijks door HuRis verricht: 

✓ Uitvoeren van de proefruns 

✓ Terugkoppeling van de resultaten 

✓ Uitvoeren van de definitieve run 

✓ Controle van de resultaten 

✓ Verzorgen van de loonaangifte 

✓ Verzorgen van de pensioenaangifte 

✓ Verzorgen van de journalisering en/of 

klaarzetten van de journaalposten 

✓ Klaarzetten van de betaalbestanden 

✓ Verzorgen van de WKR extractie 

✓ Aanmaken van de salarisstroken en 

jaaropgaven (digitaal) 

 

Wilt u ook verzekerd zijn van continuïteit in uw 

salarisverwerking en hierbij ontzorgd worden door 

het HuRis Payroll Services team? Neem dan contact 

met ons op!  

 

MEER INFORMATIE? 

Neem contact op met: info@huris.nl 

 

 



  

BELANGRIJKE KENMERKEN VAN  
HURIS PAYROLL SERVICES 
 
 
 

 Vast bedrag per maand 

 Transparante afspraken en dienstverlening 

 Inclusief de gratis door HuRis ontwikkelde controlemiddelen 

 Professionals met de juiste kennis en ervaring 

 Betrouwbare en veilige gegevensbehandeling 

 Persoonlijke service van HuRis 

 



 

HuRis levert sinds 1998 kwalitatief hoogwaardige ondersteuning en oplossingen op het 

gebied van SAP HCM en SuccessFactors. Al meer dan 20 jaar bewijzen we hierbij onze 

betrouwbare dienstverlening. 

  

HuRis dienstverlening: 

 SAP-HCM en SuccessFactors Support 

 Salarisverwerking 

 SuccessFactors implementaties en projecten 

 Add-ons voor SAP SuccessFactors 

 Functionele en technische consultancy 

 

 

HOE KUNNEN WE U HELPEN? 

 


