
Disclaimer
Deze brochure is zeer zorgvuldig samengesteld. Bij de samenstelling van de 
uitgave kan Alfa geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden 
of onvolledigheden. Overnemen en vermenigvuldigen van de inhoud van deze 
brochure is toegestaan met bronvermelding. 

Bij Alfa Accountants en Adviseurs kunt u salarissen 
en personeel online administreren. Met Alfa Salaris 
en Personeel (ASP) kunt u de complete personeels-
administrati e, inclusief de salarisverwerking, vanaf 
uw werkplek of gewoon thuis bijhouden. Vierentwinti g 
uur per dag, zeven dagen per week. De modulaire opzet 
van ASP maakt het u mogelijk om het gebruik geheel 
op uw wensen toe te snijden.

Zó dichtbij is Alfa!
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden en diensten van Alfa?
Neem dan contact op met een Alfa-kantoor bij u in de buurt.

Alfa Accountants en Adviseurs is een adviesorganisatie voor het 
midden- en kleinbedrijf, ontstaan vanuit de land- en tuinbouw. 
U zit bij Alfa - met 28 vestigingen door heel Nederland - aan 
tafel met ervaren adviseurs en accountants die de praktijk goed 
kennen. Bij Alfa Accountants en Adviseurs kunt u terecht met al 
uw vragen over accountancy, belastingen, salaris en personeel, 
subsidies, bedrijfsadvisering en financiële dienstverlening. 
Iedere Alfa-medewerker beschikt over deskundigheid, kennis 
en inzicht voor advies op maat.

Alfa Nijverdal
Anders Celciusstraat 3
7442 PB Nijverdal
Telefoon 088 2532750
asp-nijverdal@alfa.nl

Alfa Raamsdonksveer
Barbeelweg 1
4942 VS Raamsdonksveer
088 2532050
asp-raamsdonksveer@alfa.nl

Alfa Aalsmeer
Witteweg 3
1431 GZ Aalsmeer
088 2531100
asp-aalsmeer@alfa.nl

Alfa Klazienaveen
Koriander 11
7892 AA Klazienaveen
088 2532250
asp-klazienaveen@alfa.nl

Alfa Naaldwijk
Tiendweg 6 
2671 SB Naaldwijk
088 2532450
asp-naaldwijk@alfa.nl

Alfa Nijkerk
Van Siburgstraat 2-4
3863 HW Nijkerk
088 2533200
asp-nijkerk@alfa.nl

Inzicht in de kosten
U betaalt geen aanschafkosten, alleen maar een tarief 
voor gebruik. Door de modulaire opbouw van ASP betaalt 
u alleen voor die onderdelen die u ook daadwerkelijk 
gebruikt. Vooraf ontvangt u een kostenopgave waarbij 
afhankelijk van de afgenomen module een tarief per 
werknemer per jaar of per loonstrook wordt afgesproken.

Profileren als moderne werkgever
Met ASP kunt u zich profileren als een moderne werk-
gever. Werknemers krijgen online toegang tot een digitaal 
dossier voor hun loonafrekeningen en jaaropgaven. 
Hiermee vervalt de distributie van deze stukken naar 
uw werknemers.

Centraal beheer en onderhoud door Alfa
Door het centrale beheer van vele organisaties profiteert 
u van schaalvoordelen. U hoeft dus niet zelf op zoek te 
gaan naar een systeembeheerder die zorg draagt voor 
de backup van de applicatie. Updates worden centraal 
geïnstalleerd waarna deze voor iedereen beschikbaar zijn. 
Doordat updates centraal worden beheerd, is het actuali-
seren van de software heel eenvoudig.

Meerdere gebruikers per administratie mogelijk
U kunt binnen ASP meerdere gebruikers toegang geven 
tot bepaalde onderdelen in het systeem. De salaris-
administrateur beheert de salarisadministratie, personeels-
zaken is bijvoorbeeld weer verantwoordelijk voor de 
ziekteverzuimadministratie en de bevestiging van de 
meldingen aan uw arbodienst.

Optimaal beveiligd
Natuurlijk is het systeem beveiligd volgens de laatste 
technische inzichten. Alle data wordt opgeslagen in een 
beveiligd cybercenter. De applicatie zelf maakt gebruik 
van hetzelfde systeem dat wordt gebruikt door applicaties 
als telebankieren. Misbruik door werknemers is gemini-
maliseerd doordat elke gebruiker een gebruikersnaam en 
wachtwoord krijgt toegewezen. 
Voordat hij of zij toegang heeft  tot ASP, moet ook nog 
een controlegetal worden ingevoerd. Elke dag wordt het 
systeem getest op aanvallen. Daardoor heeft  u maximale 
zekerheid dat er niets met uw vertrouwelijke informati e 
kan gebeuren.

Systeemspecificaties
U kunt met uw huidige computersysteem gebruik maken 
van ASP. U heeft  geen andere PC’s, soft ware of server 
nodig. Uw PC moet voorzien zijn van het besturings-
systeem Windows (XP of hoger) en Offi  ce (2003 of hoger). 
Ook moet u als browser Internet Explorer (6.0 of hoger) 
hebben ingesteld en gebruikmaken van Acrobat Reader 
(6.0 of hoger). De kans is groot dat u beide programma’s nu 
al gebruikt. En anders kunt u deze kosteloos downloaden 
van internet. Verder heeft  u minimaal een ISDN-verbinding 
of liever nog een breedbandverbinding nodig, zoals kabel 
of ADSL.
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Meer weten?
Alle zaken rondom werk en 
inkomen goed regelen vraagt 
ti jd. Maar met ASP kosten die 
werkzaamheden u niet meer ti jd 
dan nodig is. Wilt u meer weten? 
Neem dan vrijblijvend contact 
op met uw Alfa-adviseur. Bent u 
nog geen klant van Alfa? Neem 
dan contact op met een van de 
Alfa-kantoren bij u in de buurt.
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Online toegang tot uw personeelsadministratie
ASP werkt heel simpel. U kunt vanaf uw werkplek of thuis 
de administratie bijhouden, op elke computer met internet-
aansluiting. Alles kunt u voortaan online regelen: een 
nieuw personeelslid invoeren, een personeelslid ziek of 
beter melden, een simulatie uitvoeren van het inkomens-
verloop bij arbeidsongeschiktheid, een salarisverhoging 
doorvoeren en de vervolgens gewijzigde grondslagen 
doorgeven aan verzekeringsmaatschappijen en pensioen-
fondsen, een kopie van de laatste loonstrook raadplegen, 
kan het gemakkelijker? Hét grote voordeel van ASP is ook 
dat tegelijkertijd een onbeperkt aantal werknemers gebruik 
kan maken van ASP. Wel heeft iedere werknemer een 
eigen gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Ook kunt 
u verschillende autorisatieniveaus instellen.

Ook alleen bruikbaar voor de salarisadministratie
ASP kent een volledig modulaire opbouw. U kunt dus de 
modules gebruiken die u wilt. Heeft u al een goed werken-
de personeelsadministratie? Dan kunt u ASP ook alleen 
voor de salarisadministratie inzetten. Via ASP heeft u de 
salarisstroken altijd bij de hand in een online archief. Van 
loon en extra’s tot inhoudingen, van vergoedingen en 
premies tot resterende vakantiedagen. Het programma 
ondersteunt en onderhoudt alle gangbare CAO’s. 
Natuurlijk kunt u ook een afwijking van de CAO definiëren. 
ASP biedt u standaard een proef van de salarisoutput die 
u kunt goedkeuren of annuleren. Ook bij het annuleren 
van een salarisverwerking blijft uw input bewaard. Als u 
de wijzigingen heeft aangebracht, is in een oogwenk een 
nieuwe proefverloning beschikbaar. Door deze functionali-
teit maakt ASP het gehele proces van de salarisverwerking 
veel efficiënter.

Uitgebreide module ziekteverzuim
ASP kent ook een uitgebreide module om uw complete 
ziekteverzuimadministratie bij te houden. U kunt ziek- en 
herstelmeldingen voor arbodienst, UWV en/of verzekeraar 
aanmaken en doorgeven via e-mail, fax- en/of xml-bericht 
aan de ontvangende partij. Vastgelegde ziekmeldingen 
kunt u direct raadplegen. U heeft up-to-date stuurinfor-
matie beschikbaar, die in rapportages is vastgelegd. Deze 
rapportages zijn beschikbaar per werknemer, per afdeling, 
per functie, per geslacht et cetera. Daarmee heeft u inzicht 
in uw verzuim en kunt u gericht actie ondernemen.

Extra signaleringsmodule
ASP is ook uitgerust met een signaleringsmodule die u 
wijst op vooraf opgenomen gebeurtenissen. Denk aan 
verjaardagen, jubilea van dienstverband en/of huwelijk, 
geldigheidsdata van opleidingen, het einde van een 
proeftijd, het einde van een tijdelijk contract, het einde 
van een opzegtermijn et cetera. Deze signaleringsmodule 
is ook een handig hulpmiddel bij de module ziekteverzuim. 
Zodra u een ziekmelding van uw werknemer heeft inge-
voerd, krijgt u standaard signaleringen met betrekking 
tot ‘Poortwachter’ en welke acties u moet ondernemen.
Ook kunt u deze signaleringsmodule gebruiken bij 
de optionele module beoordelingen. Op basis van de 
vervolgafspraken die u inplant na functionerings- en/of 
beoordelingsgesprekken kunt u een optionele of vastge-
legde datum invoeren; u kunt dan planningsoverzichten 
vervaardigen. Daarnaast kunt u eigen signaleringen 
ingeven. U kunt er bijvoorbeeld rekening mee houden 
dat elk jaar op 1 maart de persoonlijke toeslag van één 
of meer werknemers wordt verhoogd.

Employee Self Service
Employee Self Service (ESS) is een extra module, speciaal 
voor uw werknemers. Met ESS kan elke werknemer online 
een aantal belangrijke gegevens raadplegen, zoals het 
verlofsaldo, de personeelsgegevens, de loonstroken en 
de jaaropgave. Die informatie kan ook worden uitgeprint. 
Het is een handige module, die uw administratie veel 
vragen scheelt.

Beoordelingen
In ASP kunt u ook alle beoordelingen van uw werknemers 
vastleggen. Denk bijvoorbeeld aan de resultaten van 
functioneringsgesprekken of (half-)jaargesprekken. Die 
resultaten kunt u overzichtelijk indelen in een aantal 
criteria, zoals competenties, vakinhoud en gedrag. In de 
toelichting per criterium kunt u meteen de gemaakte 
afspraken noteren. Bovendien kunt u op basis van die 
afspraken weer nuttige planningsoverzichten maken. 
Via de signaleringsmodule krijgt u automatisch een 
seintje als een afspraak actueel wordt.

Wilt u de functionaliteit van ASP verder uitbreiden? 
Dan zijn er diverse modules om u op diverse terreinen 
van uw personeelsadministratie te ondersteunen.

Up-to-date stuurinformatie
U beschikt steeds over up-to-date stuurinformatie, zoals 
salarisontwikkeling, de leeftijdsopbouw van uw werk- 
nemers, de kosten per werknemer per dienstverband  
en in totaal, de ziektehistorie (per werknemer, afdeling  
en totaal) en de verlofadministratie.

Overal en altijd toegankelijk
U heeft zeven dagen per week, vierentwintig uur per dag 
toegang tot arbeidsvoorwaarden en uw salaris- en perso-
neelsadministratie. Vanaf elke computer met internetaan-
sluiting kunt u ASP gebruiken. Op kantoor, thuis, vanaf uw 
vakantieadres: overal waar u toegang heeft tot internet 
kunt u ASP raadplegen.

Geen investering in hardware en software
U hoeft geen snellere server, computer of speciale soft-
ware aan te schaffen. Toegang tot internet is voldoende. 
Ook hoeft u niet te betalen voor noodzakelijke updates 
en uitbreidingen van het aantal licenties.

Alle voordelen 
op een rijtje

Complete verlofregistratie
ASP biedt u ook de mogelijkheid om uw verlofadminis-
tratie apart van uw salarisadministratie bij te houden. 
Zo kunt u aan uw werknemers verlofkaarten verstrekken 
met de opbouw en de opname van verlofdagen en -uren 
en ATV-dagen en -uren. In ASP kunt u meerdere soorten 
verlof onderscheiden, van ATV en bijzonder verlof tot 
onbetaald verlof uit de levensloopregeling.

Aparte module voor verstrekkingen
Met de module verstrekkingen kunt u in het pakket 
precies vastleggen welke verstrekkingen u per werknemer 
heeft gegeven. Dan gaat het onder meer om bedrijfskleding, 
veiligheidsschoenen, een mobiele telefoon, een laptop of 
een auto van de zaak, compleet met alle relevante infor-
matie zoals cataloguswaarde, kenteken et cetera.

De gezinssituatie per werknemer
Er is een aparte module beschikbaar om de gezinssituatie 
per werknemer bij te houden. In die overzichten kunt u 
namen van de partner en de kinderen registreren. Het is 
een praktische module die bijvoorbeeld van pas komt als 
u wilt weten welke werknemers jonge kinderen hebben, 
voor het Sinterklaasfeest van de zaak. Ook is het te ge-
bruiken om vast te leggen wie er gewaarschuwd moet 
worden in het geval van een bedrijfsongeval.

Digitaal personeelsdossier
Wilt u al uw gegevens digitaal bewaard hebben in plaats 
van op papier? Dat kan met de module digitaal perso-
neelsdossier. U kunt elk dossier direct vanaf uw computer 
bekijken. Dat is veel overzichtelijker en het scheelt u veel 

Er is voor u als werkgever de laatste jaren veel veranderd. Er zijn steeds meer regels 
bijgekomen. U moet steeds meer partijen op de hoogte houden van veranderingen 
in het personeelsbestand. Denk aan de Belastingdienst, de arbodienst, verzekeraars 
en pensioenfondsen. En werknemers krijgen steeds meer mogelijkheden om zelf hun 
pakket arbeidsvoorwaarden samen te stellen.  
Bovendien kunt u met een actuele salarisadministratie de vinger aan de pols van 
uw bedrijfsvoering houden. Daardoor stelt u terecht meer eisen aan de salaris- en 
personeelsadministratie. Met ASP blijft u als werkgever door de bomen het bos zien. 
Via ASP heeft u online toegang tot uw complete personeelsadministratie, inclusief 
salarisverwerking en individuele en collectieve verzekeringen. 

opslagruimte. Bovendien is de kans veel minder groot  
dat u kostbare informatie kwijt raakt. Met één druk op 
de knop zijn documenten weer te achterhalen.

Opleidingen
In ASP is het mogelijk om een opleidingenadministratie 
vast te leggen. Hierbij kan worden vastgelegd welke op-
leidingen gevolgd zijn, op welk niveau deze opleidingen 
zijn gevolgd en of er al dan niet een diploma is gehaald. 
Natuurlijk kunt u ook het opleidingsinstituut vastleggen.

Viamijnbank
Met deze module kunnen uw medewerkers nu direct 
vanuit internetbankieren hun loonstroken raadplegen. 
Handig, want kwijtraken van loonstroken en jaaropgaven 
is er niet meer bij. Bovendien bespaart het u tijd en geld: 
u hoeft geen loonstroken meer uit te delen of op te stu-
ren. Deze module is een aanvulling op de ESS-module 
(Employee Self Service).

Extra 
modules
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