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Incomme adviseert, implementeert en ondersteunt

Laat de software
				 het werk doen
Tekst Esther Nagtegaal fotografie Kees Bennema

Steeds vaker kiezen (middel)grote bedrijven ervoor om hun salarisen personeelsadministraties zelf te doen. ‘Dankzij slimme
automatiseringsoplossingen kan dat ook’, vertelt Koert van Loon,
directeur van Incomme. ‘Maar bedrijven willen ook graag terug
kunnen vallen op experts die hen kunnen ondersteunen bij specifieke
vraagstukken. Bij Incomme zijn ze daarvoor aan het juiste adres.’

Gecertificeerd partnerschap

Sinds kort is Incomme consultancypartner
van Loket.nl, de populaire online applicatie
voor salaris- en personeelsadministratie,
speciaal ontwikkeld voor het (grotere) MKB
en accountantskantoren. De experts van
Incomme kunnen ondersteunen bij de implementatie en het gebruik van Loket.nl, eventueel in combinatie met branchespecifieke
oplossingen zoals L1nda (horeca).

Praktijkkennis

Incomme is ook gecertificeerd partner van
AFAS, Exact Online, Nmbrs® en UNIT4,
maar blijft onafhankelijk. Zo kan het consultancybedrijf haar klanten optimaal ondersteunen bij de keuze en het gebruik van het
juiste softwarepakket. ‘We zijn er niet alleen
voor het ICT-gedeelte’, zegt Koert van Loon.
‘Al onze consultants hebben ruime ervaring
in de accountancybranche. We beschikken
dus ook over praktijkkennis van nagenoeg
iedere branche. Daardoor kunnen we klanten breed ondersteunen, bijvoorbeeld bij
het optimaliseren van het gebruik van hun
systeem. In tijden van onderbezetting kunnen we zelfs de hele administratie op locatie
overnemen. We bieden een totaalpakket aan
diensten en producten die ervoor zorgen dat
bedrijven probleemloos zelf hun salaris- en
personeelsadministratie kunnen verzorgen.
Voor accountantskantoren gaat onze dienst-

verlening nog wat verder. Wij ondersteunen
hen ook bij de uitrol van nieuwe online
dienstverlening en daarbij behorende
organisatieveranderingstrajecten.’

Totaal ontzorgen
Meerwaarde

Incomme bestaat inmiddels acht jaar. In deze
tijd heeft Incomme landelijk een indrukwekkend klantenbestand opgebouwd. Meer
regionaal weten gebruikers van dit soort
softwaresystemen de weg naar Incomme
nog niet altijd te vinden. Dat is jammer, vindt
Koert van Loon, want zijn team biedt duidelijk meerwaarde. ‘Wij houden de lijnen kort,
zowel qua afstand als qua betrokkenheid’,
legt hij uit. ‘We kunnen op lokaal niveau
standby staan, niet alleen op het gebied van
automatisering, maar ook met vakinhoudelijke kennis en extra’s. En dat tegen MKBconforme tarieven. Een heel mooie tool die
we bieden is ons online personeelshandboek. Verder kunnen we bijvoorbeeld ook
ondersteunen bij de invoering van de Werkkostenregeling, het opstellen van arbeidsovereenkomsten, ontslagzaken en andere
HR- en arbeidsrechtelijke vraagstukken.’ �
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