De kracht van

500+

uitzendbureaus.

Maak kennis met UBplus op
www.uitzendsoftware.com

UBplus versimpelt en versnelt
Met UBplus haalt u een compleet softwarepakket in huis.
Het programma is volledig toegespitst op het bedrijfsproces van
organisaties in de uitzend-, detachering- en payroll branche.
UBplus neemt u veel tijdrovend werk uit handen.
Front Office
UBplus heeft een volledige front office waarin de intercedent zijn/haar dagelijkse werkzaamheden kan
uitvoeren. Zoals het invoeren van werknemers, klanten, aanvragen en plaatsingen, maar bijvoorbeeld ook het
versturen van e-mails, sms berichten en het maken van documenten, afspraken, contacten, mailings, filters
en nog veel meer.

Back office
In de back office vindt de verloning en facturatie plaats, kunnen aangiftes voor de verschillende instanties worden
gemaakt en bevindt zich een uitgebreide management rapportage. Ook is er een koppeling naar verschillende
financiële administraties. Daarnaast kunt u kiezen voor UBplusOnline als online aanvulling met extra
functionaliteiten, waaronder het online invoeren van uren door de werknemers en/of klanten zelf.

De feiten
+ Ruim tien jaar ervaring
+ Meer dan 500 klanten
+ Aantrekkelijk geprijsd

Onze service
+ Gratis Supportdesk tijdens kantooruren
+ Deskundigheid en goede service staan centraal
+ Wij gaan constructief om met uw feedback en wensen
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Wekelijkse, 4-wekelijkse en maandelijkse verloning.
Maand- en weekfacturatie gekoppeld aan de verloning.
Loonberekeningen, controles, etc. conform ABU, NBBU, NVUB en VPO CAO.
Geschikt voor verloning in tientallen sectoren waaronder metaal, schilders, schoonmaak, bouw etc.
Verloning met/voor: voorschotten, TVT, ADV, ATV, vakantiewerkers, studente/scholieren, DGA, uitruil
regeling, reserveringen, loonbeslagen, pensioenen, etc.
Uitgebreide loon proforma berekening.
Digitaal archief voor loonstroken, facturen, brieven, contracten, etc.
Digitaal versturen van loonstroken en facturen.
Koppeling met IdChecker voor controle identificatie bewijzen.
Werknemer en klant portal voor ureninvoer, accorderen en loonstroken/facturen.
Fase-berekeningen en fase controle.
Werknemer en aanvraag matching.
Koppeling met uw website voor aanvragen en beschikbaar personeel.
Agenda en taken beheer.
Inschrijfmodule voor kandidaten voor op uw website.
Koppeling met jobsites als werk.nl, jobbird.nl via InGoedeBanen.
Front office met e-mail, sms, kontakten beheer, filter, mailings, etc.
Import van uren en vergoedingen uit Excel.
Koppeling met Microsoft Outlook, Excel en Word.
Uitgebreide management rapportage.
Koppeling met vele financiële pakketten zoals Exact, AccountView, SnelStart, etc.

Voor en door de branche
In 2001 zochten drie uitzendbureaus naar een eenvoudige manier
om hun administratie te automatiseren. Die was er niet. Daarom
ontwikkelden ze UBplus.
Het programma bleek zo'n succes dat ook andere bedrijven het wilden gebruiken. Inmiddels is Uitzend
Software Diensten BV een volledig onafhankelijke organisatie met ruim 500 zeer tevreden klanten, in geheel
Nederland en in vele branches.

UBplus wordt voortdurend verbeterd
Omdat UBplus in eigen beheer ontwikkeld en verbeterd wordt, kunnen we feedback uit de branche snel
centraal doorvoeren. We luisteren naar uw wensen en zijn altijd geïnteresseerd in verbeterpunten.

supportdesk

UBplusOnline
+ Digitaal platform als aanvulling op UBplus
+ Verwerking van digitale urenbriefjes volgens SETU standaard
+ Efficiënter en sneller verlonen en factureren

Voordelen
+ Voortdurend in ontwikkeling en up-to-date
+ Niet modulair opgebouwd
+ Mogelijkheid voor webkoppelingen

Kostenoverzicht
Gegarandeerde kwaliteit voor een vaste prijs. Voor UBplus betaalt u
een vast bedrag per maand voor het aantal gelijktijdige gebruikers!
U betaalt alleen voor de medewerkers die het programma daadwerkelijk gebruiken. Voor dit bedrag per
maand kunt u gebruikmaken van het gehele pakket; wij rekenen geen extra kosten voor aparte modules of
updates, voor loonstroken en facturen, of extra administraties en/of vestigingen.

€

€
ratis!

UBplus pakket
Licentiekosten per maand:
+ Single-user versie: €160,-. Hieronder valt alleen de installatie op uw eigen server;
+ Multi-user versie: €300,-. Voor 4 gelijktijdige gebruikers. Extra gebruikers kosten €75,- per gebruiker.

Wat ontvangt u verder voor deze maandprijs:
+ Gratis support via de telefoon en e-mail;
+ Gebruik van alle modules en updates;
+ Geen bijkomende kosten per vestiging, loonstrook, of factuur.

Opmerkingen:
+ Verhogen van het aantal gebruikers kan op elk moment, neemt u hiervoor contact op met de Supportdesk.
Een verlaging van het aantal gebruikers gaat in op de eerste dag van de volgende maand.
+ UBplus is een Windows-based programma. Het is mogelijk UBplus te gebruiken op een Linux server, hiervoor
worden aanvullende kosten gerekend. Bijvoorbeeld voor technische support en voor installatie.
+ Wanneer UBplus op uw eigen server wordt geïnstalleerd, is installatie van extra software noodzakelijk;
de ADS-database server. De prijzen van de ADS-database server zijn afhankelijk van het aantal gebruikers. U
kunt de kosten bij ons opvragen.

Kostenoverzicht
UBplusOnline
UBplusOnline is een online platform dat als aanvulling dient op UBplus. Door de digitale verwerking van
urenbriefjes volgens de SETU standaard, worden relevante gegevens vanuit UBplus gesynchroniseerd met de
gegevens die uw medewerkers en klanten op een website invullen.

Kosten per maand:
+ €80,- voor de eerste vijftig actieve werknemers*;
+
+
+
+

€60,- voor de volgende vijftig actieve werknemers;
€60,- voor de daarop volgende 100 actieve werknemers;
€40 ,- voor de daarop volgende actieve werknemers;
€350,- eenmalige installatiekosten.

Installatie en training:
Wij tellen een vast uurtarief voor de installatie en implementatie van het programma, eventuele cursussen,
training en support op locatie.
+ Uurtarief: €75,+ Reiskosten per uur: €50,-

Overige kosten:
Voor het opzetten en initialiseren van onderstaande extra functionaliteit moeten koppelingen met derden
worden opgezet. Hiervoor worden de volgende kosten in rekening gebracht: +
SMS-koppeling: eenmalig €100,- en €0,14 per verstuurde sms.
+ Koppeling met uw website: eenmalig €200,- en maandelijks €20,-.

* Een actieve werknemer is een werknemer waarvan in een bepaalde maand uren en/of documenten zijn verwerkt.

UBplus op de server
UBplus is ook verkrijgbaar op onze servers (UBplus ASP) zodat u via het internet kunt inloggen.
Wij verzorgen dan automatisch alle updates en back-ups.

Kosten per maand inclusief UBplus:
+ €170,- voor de eerste gebruiker;
+ €150,- voor de tweede gebruiker;
+ €92,- vanaf de 3e gebruiker.

Algemene voorwaarden
Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en zijn geldig tot en met 31-12-2015. Op alle producten en leveringen zijn de
leveringsvoorwaarden van Uitzend Software Diensten BV van toepassing, op te vragen via onze Supportdesk. De betaling van de
licentie gebeurt via automatische incasso. Indien hier niet aan kan worden voldaan, worden de licentiekosten met 3% verhoogd.

Cursussen
Om UBplus te leren gebruiken geven we cursussen en trainingen in een
speciaal ingericht cursuslokaal. Dit kan ook gewoon op locatie bij u.
Wilt u onder begeleiding kennismaken met de mogelijkheden van de Front- en Back Office, of leert u liever
hoe u UBplus kunt gebruiken voor een efficiënte(re) bedrijfsvoering? Dat is allemaal mogelijk. Heeft u interesse in
een van onze trainingen? Neem dan gerust contact met ons op.

Front Office training
De gebruiker van de Front Office staat als intercedent in direct contact met de klant en de werknemer. Na
deze training begrijpt u de opbouw van UBplus en weet u onder andere hoe u basisgegevens invoert,
mailings verstuurt naar werknemers en klanten, en bent u in staat om pro forma loonberekeningen te maken.

Back Office training
De gebruiker van de Back Office is verantwoordelijk voor het administratieve gedeelte binnen het
uitzendproces. Na aﬂoop van deze training kunt u bijvoorbeeld eenvoudig uren, verloning en facturering
invoeren. Verder wordt er aandacht besteed aan de invoer en verwerking van voorschotten en loonbeslagen.

Efficiënte bedrijfsvoering
U leert hoe u UBplus kunt inrichten op een manier die aansluit bij uw bedrijfsvoering. Denk aan het indelen
van uw klantenportefeuille, snel (financiële) gegevens controleren en loonaangiftes doen.

Support
Heeft u vragen? Neem contact op, en we helpen u direct.
En als u wilt, komen we gewoon langs.
Voor hulp en vragen is de Supportdesk direct bereikbaar. Geen tussenpersonen, terugbelacties of 'tickets'.
Onze benadering is persoonlijk en servicegericht. Indien gewenst, komen we naar uw vestiging om bijvoorbeeld
support te verlenen, het systeem door te lichten of trainingen op locatie te geven.

Contact
Bezoek onze website www.uitzendsoftware.com, neem contact met ons op via info@uitzendsoftware.com,
of bel met onze Supportdesk: tel. 036 - 538 7010.

Demo
Voor een eerste kennismaking kunt u via onze website een volledig werkende demo downloaden.
www.uitzendsoftware.com/home/index.php/support-a-downloads/download-demo

Supportdesk

UBplus
Transistorstraat 44-4
1322 CG Almere
036 - 538 7010
info@uitzendsoftware.com
www.uitzendsoftware.com

