Beste,
We informeren u graag over de vervolgstappen met Brand New Day.
Heeft u de digitale overeenkomst en machtiging al opgestuurd?
De afgelopen maand heeft u bericht van ons ontvangen met daarbij een digitale overeenkomst en
een machtiging. De meesten van u hebben deze beide documenten al geretourneerd, waarvoor
dank. Een aantal van u moet dit nog doen en wij zien dit graag tegemoet.
Wat zijn de vervolgstappen?
Wij zijn op dit moment met ons development team druk bezig om zo snel mogelijk de koppelingen te
realiseren. Er zijn veel payroll bedrijven die we aansluiten. Daarbij zijn er meer dan 10 verschillende
salarissystemen met bijzonderheden en afwijkingen. U begrijpt vast dat wij niet alle 10 de systemen
binnen 1 à 2 maanden op de juiste manier kunnen koppelen. Daarom hebben wij in overleg met
Brand New Day een splitsing aangebracht zonder daarin bedrijven te benadelen.
Welke loonadministratiepakketten worden als eerste gekoppeld?
In maart 2021 hebben wij een aantal loonadministratiepakketten op de planning staan om mee te
starten. Dit zijn AFAS, UNIT4, Nmbrs, Easyflex en Loket.nl. Wij informeren u hier tijdig over. Ook met
een bijbehorende factsheet per pakket wanneer wij van u verwachten iets te doen in uw eigen loon
omgeving.
Voor de overige pakketten zijn wij voorbereidingen aan het treffen om te starten met het tot stand
brengen van deze koppelingen. Denk hierbij aan de pakketten Piviton, Flexservice, Helloflex,
Microloon, Mysolution en HR2DAY. Deze pakketten volgen later. Deze zijn veelal gebaseerd op UPA
of een andere manier van gegevensuitwisseling. Uiteraard hebben wij met alle leveranciers van de
loonadministratiepakketten contact.
Wat zijn nog belangrijke zaken om te weten?
Ter informatie nog onderstaande punten die belangrijk zijn voor u om te weten.
•
•
•

Wij zullen alle data uit jullie loonpakket met terugwerkende kracht vanaf 1-1-2021 met
Brand New Day communiceren, per tijdvak.
De uiteindelijke nota vanuit Brand New Day zal hierdoor corresponderen met uw reservering
vanuit de loonadministratie.
Verder zijn alle werknemers gedekt voor nabestaanden -en arbeidsongeschiktheidspensioen
vanaf 1-1-2021.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en indien u vragen heeft, dan hoor
ik dat graag.
Met vriendelijke groet,
STP Connect B.V.
Michel Visser
Directeur
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