STP Nederland
STP Nederland is gespecialiseerd in
het automatisch koppelen van
deelnemersgegevens tussen
loonadministratiesoftware en
verzekeraars.
Alle werknemer gegevens die u
bijvoorbeeld in loket.nl invoert
worden door STP Nederland
automatisch verwerkt met alle
verzekeraars. Op een STP (Straight
Through Processing) wijze.

Innovatie op het gebied van
informatieoverdracht aan verzekeraars,
voor pensioen, verzuim en
arbeidsongeschiktheid
Bekijk nu de video van
STP Nederland!

Met welke
salarisadministratiepakketten zijn
wij gekoppeld?
ADP, AFAS, Cobra, Exact Globe Next,
Exact Online, Loket.nl, NMBRS, Unit4

Voor wie?
Werkgevers die zelfstandig hun
loonadministratie invoeren en aan
accountants-/administratiekantoren
die de loonadministratie namens
hun klanten invoeren.

Oplossingen
Personeelswijzigingen worden met
de speciaal ontwikkelde software
van STP Nederland gedetecteerd en
omgevormd tot het specifieke
formaat en met de juiste
loonbegrippen gecommuniceerd
richting de betreffende verzekeraars.
Dit biedt grote voordelen aan
werkgevers omdat er geen dubbele
handelingen meer hoeven worden
uitgevoerd. Het apart doorgeven van
personeelswijzigingen aan
verzekeraars behoort tot het
verleden.

Met welke verzekeraars hebben wij
interfaces?
Delta Lloyd, Zwitserleven, Nationale
Nederlanden, De Amersfoortse,
Aegon, Achmea, BeFrank, De Goudse
verzekering, Allianz Nederland Groep
en Brand New Day

Indien u beschikt over een
salarisadministratiepakket en dit
koppelt met STP Nederland, dan
kunt u met één druk op de knop
mutaties overhalen naar STP
Nederland. Ook kunt u mutaties
periodiek laten synchroniseren met
uw salarisadministratiepakket. Dit
bespaart u een hoop tijd bij het
invoeren van dezelfde mutaties in
verschillende portalen.
De koppeling met loket.nl gaat door
middel van een web service,
waarmee werknemer data wordt
opgehaald uit uw salarisadministratie
en gesynchroniseerd in STP
Nederland.

Wat mag u
verwachten?
Door het gebruik van STP
Nederland heeft u de zekerheid dat
de salarisadministratie altijd
synchroon loopt met die van de
verzekeraar. Hierdoor worden de
kansen op fouten vermindert.

Contact gegevens
Trondheim 8b, 2993 LE Barendrecht
+31 (0)88 -5014 700
www.stpnederland.nl

Kosten
STP Nederland maakt graag voor u een
passend voorstel gebaseerd op uw
intentie om enkele werkgevers of een
substantieel deel van uw klantengroep
te ontsluiten. Hiervoor maken wij graag
een passend voorstel.
Indien u interesse heeft in STP
Nederland stuur ons dan een e-mail.

Stuur een e-mail voor een
vrijblijvende afspraak naar:
info@stpnl.nl

