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Doel

1. DOEL
Bij gebruik van Assusoft kan optioneel de module borderelcontrole ingeschakeld worden. Dit kan
voor 1 borderel van een bepaalde verzekeraar, of voor n verschillende types borderellen van
verschillenden verzekeraars/leveranciers.
Deze heeft als doelstellingen:
 Het vergelijken van het borderel met de gegevens in Assusoft
o Personen op borderel, niet aangesloten in Assusoft
o Personen niet op borderel, wel aangesloten in Assusoft
o Verschil in gegevens die zowel zijn terug te vinden op het borderel als in het
loonsysteem
 Persoonlijke gegevens
 Kostencentrum, afdeling
 Premies
o Andere…
 Het controleren van het borderel op wijzigingen
o Nieuwe aansluitingen
o Vertrekken
o Gewijzigde gegevens op het borderel
 Reconciliatie van premies en correcties
 Het opmaken van specifieke rapporten, op maat van de werkgever. Dit laat een
doorgedreven uitsplitsing van de premies naar bijvoorbeeld kostencentra toe.

In de Borderelmodule kan er ook bij elke melding gekozen worden, wat er nu moet gebeuren:
Enkele mogelijkheden zijn:
 de leverancier (bv. verzekeraar) inlichten: de melding met de juiste gegevens wordt dan
opgenomen in het rapport aan de leverancier
 de melding opnemen in een intern rapport: dit bevat dan alle aanpassingen die in het eigen
HR systeem moeten worden doorgevoerd
 de melding uitstellen gedurende x maanden (indien het probleem of verschil zich dan nog
voordoet, zal de melding terug verschijnen)
 …
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Werkwijze

2. WERKWIJZE
De module borderelcontrole is een optionele uitbreiding en kan niet op zich geïnstalleerd worden.
Om de borderelcontrole in Assusoft toe te laten, moet Assusoft ook gebruikt worden voor de
communicatie aan de leveranciers.
Bij ontvangst van een bepaald borderel (bv. één per maand) zal de werkgever Assusoft gebruiken
om de borderelcontroles uit te voeren van dat bepaald borderel. Het is perfect mogelijk om voor
een ander borderel, ontvangen op een ander tijdstip, die controle op een ander ogenblik te doen.
Hiervoor zal de gebruiker:
 Assusoft openen
1. Het ontvangen borderel importeren
2. Vragen beantwoorden in Assusoft
3. De rapporten laten maken door Assusoft:
 Rapporten met anomalieën en resultaten. Er zijn zeker 2 rapporten:
i. Er is een rapport met de aanpassingen die in het eigen HR systeem
moet gebeuren.
ii. Er is een rapport met de aanpassingen die de leverancier (bv.
verzekeraar) moet uitvoeren.
 Optioneel: Een rapport met de uitsplitsing of sommatie van de gefactureerde
premies. Dit wordt normaliter verstuurd aan de boekhouding
 Assusoft afsluiten

Dit neemt per maand ongeveer 0,5u in beslag per borderel.
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Rapportering

3. RAPPORTERING
Standaard rapportering Assusoft voorzien : een Excel rapport met een overzicht van :
 Alle relevante wijzigingen op het borderel gedetecteerd
 Alle verschillen tussen de situatie bij de werkgever in Assusoft en het borderel
 Andere ingestelde controles
Optioneel: Rapporten kunnen op maat gemaakt worden, op vraag van de klant. Bv. een rapport
dat bepaalde bedragen optelt, of verdeelt volgens kostencentra bij de klant.
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Parameters vooraf te bespreken

4. PARAMETERS VOORAF TE BESPREKEN
4.1 ALGEM EEN
Item

Antwoord

Aantal verzekeraars
Welke?
Aantal borderellen
Welk formaat? (evt. voorbeeld opsturen)
Belangrijk: unieke sleutel op borderel die ook in payroll systeem is terug te vinden
Aantal aangesloten werknemers
Indien hospitalisatie: aantal aangesloten familieleden

4.2 PER T E VERG ELIJKEN B ORD EREL
Controle

Nodig?

Meer
informatie

Persoon staat op borderel, niet in Assusoft aangesloten
Persoon staat niet op borderel, wel in Assusoft aangesloten
Verschil in gegevens die zowel zijn terug te vinden op het borderel als in Assusoft
Andere vb.:


Berekening van de premies en aftoetsen met bedragen op borderel



Premies moeten tussen bepaalde waarden liggen



…

Bijkomend voor hospitalisatieplannen
Familie staat op borderel, niet in Loonsysteem
Familie staat niet op borderel, wel in Loonsysteem
Verschil in gegevens van familieleden die zowel zijn terug te vinden op het
borderel als in het loonsysteem

Opmerking: De hierboven beschreven controles zijn beschikbaar in de module borderelcontrole,
maar zijn toch nog telkens klantspecifiek te configureren.
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