Easyflex
Service Plus

Het flexibele Service abonnement
Ben je net gestart met Easyflex, maar heb je
na de basistraining nog vragen of meer behoefte aan begeleiding? Of werk je al langer
met Easyflex, maar is het toch misschien
niet helemaal duidelijk hoe je de software
optimaal voor je kunt laten werken? Dan is
het Service Plus abonnement iets voor jou.
Hoe werkt het?
Hoe kan ik een correctieve loonaangifte
of een herrekening doen; hoe werkt de
ET-uitruil optimaal voor mijn organisatie?
Dit zouden vragen kunnen zijn waar je
tegenaan loopt. Een flexibel in te vullen
abonnement met een flink kostenvoordeel
ten opzichte van ons reguliere Consultancy
is dan misschien precies wat je zoekt.
En flexibel is precies wat het Service Plus
abonnement is. Je kunt zelf kiezen hoeveel
uren je wilt afnemen en vervolgens zelf
bepalen waar je die uren voor in wilt zetten.

En daarbij geldt: hoe meer uren je afneemt,
hoe groter je voordeel is. Dit voordeel kan
oplopen tot 22% korting!
Ook de implementatie van aanvullende
producten van Easyflex, zoals Planning en
Documentmanagement, kun je van de uren
laten afschrijven.

De spelregels
De uren kunnen vrij naar wens
ingezet worden voor:
⊲

Consultancy (bijv. ET-vraagstukken,
loonstrook berekeningen, aansluitingen)

⊲

 xtra begeleiding naar wens (bijv. bij de
E
start van een nieuwe werkmaatschappij)

⊲

 egeleiding bij het inrichten van
B
nieuwe functionaliteiten en producten,
zoals Vast Loon, Documentmanagement
en Easyflex Planning

⊲

Inrichten van bijv. Cordares pensioen,
extra loonheffingsnummer etc.

⊲

Openzetten oude loonjaren,
correctie aangifte en herrekeningen

⊲

Wijziging ABU-NBBU aansluiting

⊲

Uitgebreidere begeleiding van
het Service Center

⊲

 ndersteuning bij het maken van
O
urenbestanden / importeren van uren

⊲

Templates, hulp bij het omzetten
van standaardbrieven

Meer weten?
Voor meer informatie of de afname
van een Service Plus abonnement kun
je contact opnemen met Sales via
sales@easyflex.nl of 0162-690410.

Afname uren

Uurtarief

Korting

Nieuw uurtarief

Totaalprijs

20 uur

€ 125,-

10%

€ 112,50

€ 2250,-

30 uur

€ 125,-

14%

€ 107,50

€ 3225,-

40 uur

€ 125,-

18%

€ 102,50

€ 4100,-

50 uur

€ 125,-

22%

€ 97,50

€ 4875,-

* Indien reiskosten van toepassing zijn, bedragen deze € 65,- per uur en € 0,45 per kilometer.
De uren binnen het Service Plus abonnement zijn 2 jaar geldig vanaf het moment van afname.

Wat valt niet binnen
het Service Plus abonnement:
⊲

Fiscale Sectorwijzigingen

⊲

Begeleiding Jaarovergang

⊲

Implementatie van nieuwe
werkmaatschappij

Maakt flexwerk
eenvoudig.

