Urenverwerking
volgens cao lastig?
Met Akyla’s
cao-ontrafelaar
Xplican wordt het
een peulenschil

 Van geschreven uren… Naar ontrafeld urenbriefje.

Hoe zat het ook alweer met…?
Het handmatig controleren
van al uw urenbriefjes op
cao-regelgeving is een lastige,
tijdrovende en foutgevoelige
klus. Akyla zet met haar
nieuwste product Xplican
een belangrijke stap in de
automatisering van deze
klus. Deze unieke caoontrafelaar vergemakkelijkt
namelijk het toekennen
van onkostenvergoedingen
en toeslagen. Tijdens het

registreren van gewerkte
uren worden er door Xplican
automatisch cao-regels
toegepast. De ontrafelaar kent
vervolgens aan de hand van
geschreven uren automatisch
de juiste vergoedingen en
toeslagen toe.

Uw cao’s inrichten:
snel aan de slag
Eenvoudig, niet? En ook het
inrichten van uw cao’s in
Xplican is eenvoudig. Alle

voor u benodigde cao’s kunt
u zelf inrichten, namelijk als
cao-profiel. U heeft hier geen
consultant bij nodig. Per cao
maakt u een apart profiel
aan, zodat u ook eventuele
uitzonderingen op cao’s en
inlenerspecifieke afspraken op
kunt nemen. Ieder cao-profiel
kunt u dan ook flexibel en
precies op maat inrichten. U
sleept simpelweg wat ‘blokjes’
heen en weer en kiest de voor
die cao juiste componenten. 

De belangrijkste voordelen?
Die sommen wij graag op:

Xplican ondersteunt
zowel ‘simpele’ als zeer
complexe cao’s.

U bespaart tijd
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Het handmatig controleren van al uw
urenbriefjes op cao-regelgeving is een lastige,
tijdrovende en foutgevoelige klus. Xplican zorgt
ervoor dat u uw werk veel sneller uit kunt
voeren.

Zij gingen u voor!

Uw kwaliteit gaat omhoog
Naast de tijdbesparing zorgt cao-ontrafelaar
Xplican ook voor het verhogen van uw kwaliteit.
Foutjes die door handwerk wellicht nog wel
eens gemaakt worden, zijn nu voorgoed
verleden tijd. U leeft cao’s altijd op de juiste
manier na.
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Er zijn koppelingen mogelijk

“Door de cao-ontrafelaar van
Akyla kunnen we foutloos en
volledig geautomatiseerd de
inleners-cao ondersteunen.
Akyla is hierbij een
betrouwbare partner
gebleken, met veel kennis
van zaken”
Kees van Laarhoven
financieel directeur van Consolid

Xplican is eenvoudig en snel te koppelen met
uw bestaande software.

Nieuwsgierig geworden naar meer?
Waar wacht u nog op? Ontdek ook de vele
voordelen van Xplican! Neem vrijblijvend contact
op met Akyla voor een online demonstratie of
face-to-face afspraak.

U kunt al uw inlenerspecifieke
afspraken nakomen
Er zijn meer dan duizend verschillende cao’s
in Nederland, om over de verschillen in
interpretatie nog niet te spreken. Vrijwel al uw
inleners kennen waarschijnlijk wel één of meer
uitzonderingen op hun cao’s. Met Xplican heeft
u bij iedere inlener altijd de juiste cao te pakken.
En door ook de uitzonderingen in de ontrafeling
mee te nemen, komt u altijd klantspecifieke
afspraken na. Ook wanneer een collega met
veel kennis van die ene inlener op vakantie is.
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