
Flynth online Arbeidszaken.



Flynth adviseurs en accountants BV behoort tot de 

tien grootste aanbieders van advies- en accountants-

diensten in Nederland. Enthousiasme, betrokkenheid 

en gevoel bij uw branche staan bij al onze mensen 

voorop. Onderbouwd en persoonlijk advies vormen 

de basis van onze complete dienstverlening. Ruim 

800 specialisten zijn dagelijks actief om ambitieuze 

ondernemers nog succesvoller te laten zijn. Want het 

gaat per slot van rekening om resultaat. Flynth mag 

al vele jaren lang belangrijke relaties in de (detail)-

handel, industrie, dienst-verlening en agrarische 

sector tot haar tevreden klantenkring rekenen. We 

leven en ondernemen in een dynamische wereld 

waar nieuwe techno-logische mogelijkheden maken 

dat wij ons diensten-pakket steeds verder kunnen 

uitbreiden. Zodat we onze cliënten nog beter van 

dienst kunnen zijn. Want Flynth wilt u altijd meer 

bieden. Wij willen u optimaal laten profiteren van al 

onze kennis en ervaring die tegenwoordig ook 

online voor u beschikbaar is. Gemak, altijd en 

overal, met de zekerheid van een betrouwbare 

partner die u met raad en daad terzijde staat.

Welkom bij Flynth



Online diensten via
MijnFlynth klantenportal 
Niet slechts onder kantoortijd maar 24 uur per dag, zeven dagen per week en overal uw actuele gegevens in 

een oogopslag voorhanden? Het is een van de grote voordelen van MijnFlynth, de klantenportal voor alle 

internettoepassingen. Bovendien biedt dit persoonlijke, digitale loket toegang tot alle online diensten van Flynth. 

Gemakkelijk, snel en betrouwbaar, zodat u zich kunt concentreren op uw bedrijfsvoering. Flynth ontzorgt, begeleidt 

en controleert terwijl u zelf aan het roer staat. En natuurlijk zijn onze specialisten er voor u wanneer u vragen 

heeft of diepgaande analyses wenst. MijnFlynth intensiveert onze dienstverlening naar u. Uiterst stabiel en flexibel!



Flynth online arbeidszaken 

Wilt u meer inzicht in uw personeels- en salariskosten? Werkt u momenteel met diverse software pakketten voor 

personeels- en salarisadministratie? En bewaart u diverse overzichten van uw personeelsgegevens op verschillende 

plaatsen? Met Flynth online arbeidszaken kunt u al deze gegevens bewaren in één geïntegreerd online pakket dat 

u onbeperkt en overal kunt benaderen. 

Flynth online arbeidszaken heeft voor u dé oplossing om eenvoudig en gebruikersvriendelijk meer te halen uit

uw personeels- en salarisadministratie. U kunt 24 uur per dag, zeven dagen in de week beschikken over onder 

meer personeels- en salarisgegevens, managementrapportages, aangiften loonheffingen, betaalbestanden en

verlof- en ziekteregistratie. Tevens bestaat er de 

mogelijkheid om uw medewerkers online toegang 

te geven tot bijvoorbeeld hun eigen salaris-

stroken en jaaropgaven. Wilt u naast het invoeren 

van mutaties ook zelf de salarisverwerking 

verzorgen? Uiteraard behoort dit ook tot de

mogelijkheden.

Via MijnFlynth kunt u eenvoudig en veilig gebruik 

maken van Flynth online arbeidszaken. U kunt 

op ieder gewenst moment en plaats inloggen 

om uw personeels- en salarisgegevens te raad-

plegen, te muteren of te verwerken.  Invoeren nieuwe medewerkerInvoeren van een nieuwe medewerker.



Flynth salarisloket

Salarisadministraties vereisen veel inspanning, accuratesse en actuele kennis van zaken. Uitbesteden is een 

oplossing, maar u wilt zelf controle en overzicht behouden. Met Flynth salarisloket haalt u de flexibele oplossing 

in huis die u volledig kan ontzorgen. Als er een internetverbinding aanwezig is heeft u alle informatie voorhanden. 

U weet dat u gesteund wordt door de detailkennis en ervaring van de specialisten van Flynth. Wij kennen uw 

branche, uw specifieke eisen en wensen. Uw salarisadministratie is correct, tijdig en betrouwbaar geregeld.

In Flynth salarisloket zijn alle personeelsgegevens op één plaats digitaal opgeslagen, waardoor u eenvoudig

informatie kunt raadplegen en hierdoor gegevens op papier kunt minimaliseren. Dit bespaart u tijd en zoekwerk 

naar gegevens binnen uw eigen computer of in 

uw ordners. Tevens is het personeelsdossier 

overal online beschikbaar. 

Flynth salarisloket kent diverse mogelijkheden 

van het raadplegen van personeelsgegevens

tot het verwerken van de salarisadministratie. 

Hierdoor kan het uitvoeren van de salaris-

admini-stratie geheel worden afgestemd op uw 

wensen en mogelijkheden, uitgaande van de 

kennis die binnen uw organisatie aanwezig is.

 

Basis pakket  
Wij kunnen in overleg met u Flynth salarisloket zo 

inrichten dat alleen de voor u relevante gegevens 

beschikbaar zijn. Met het basispakket voert Flynth

de werkzaamheden voor u uit. U heeft toegang 

tot uw gegevens en u kunt ze altijd raadplegen.

Gedeeld pakket
Met Flynth salarisloket kunt u op een eenvoudige 

wijze zelf nieuwe medewerkers invoeren, personeels-

mutaties doorvoeren en raadplegen of salarisgegevens 

aanpassen. Deze gegevens worden rechtstreeks in het 

pakket verwerkt, zodat u beschikt over een actueel 

personeelsbestand. U voert zelf uw gegevens in en 

Flynth draagt zorg voor de correcte salarisverwerking.

Uitgebreid pakket
Naast de mogelijkheid om salarisgegevens in te 

voeren en te raadplegen, kunt u nog een stap verder 

gaan. U kunt zelf de salarisadministratie verwerken 

en controleren, waarbij u zelf ook verantwoordelijk 

bent voor de uitkomst van uw salarisadministratie. 

Uiteraard kunt u ervan uitgaan dat de sociale ver-

zekeringspremies en premiegegevens vanuit de CAO 

actueel zijn. De adviseurs van Flynth kunnen u hierbij 

terzijde staan en desgewenst de verwerking van u 

overnemen (bijvoorbeeld tijdens de vakantieperiode).

Eenvoudig salaris output opvragen.Salaris output opvragen

Loonmutaties invoeren



Flynth HRM loket 

Wellicht bewaart u nu op diverse plaatsen personeelsgegevens die u niet regelmatig nodig heeft, maar u wilt deze 

gegevens wel snel terug kunnen vinden. In Flynth HRM loket bestaan er diverse HRM mogelijkheden om gegevens 

te registreren en te raadplegen. Bij de HRM opties kunt u denken aan het vastleggen van verstrekkingen (auto van 

de zaak, mobiele telefoon en/of laptop), het registreren van opleidingen van uw medewerkers of het registreren 

van beoordelingsgesprekken.

Ook biedt een signaalmodule de mogelijkheid 

om bijzondere gebeurtenissen vast te leggen. 

Bijzondere gebeurtenissen zijn bijvoorbeeld 

trouw data van uw medewerkers, geldigheids-

data van rijbewijzen of aflopende leasecontracten 

voor de auto van de zaak. Deze HRM opties zijn 

voor u handige middelen om eenvoudig en 

gebruikersvriendelijk gegevens vast te leggen 

en attent te zijn over het ‘wel en wee’ van uw 

medewerkers. 

De volgende modules zijn eveneens in HRM loket opgenomen:

Proforma loonberekeningen
Een nieuwe medewerker wil graag weten wat hij gaat verdienen en u wilt weten wat deze werknemer u gaat 

kosten. Deze vragen kunt u met de online proforma berekening zelf beantwoorden zodat u niet (meer) afhankelijk 

bent van derden.

Verlofadministratie

Verstrekkingen
Voorbeeld verstrekkingen.



Verlof
Met de verlofmodule kunt u voor iedere medewerker verlof registreren en een persoonlijke verlofkaart bijhouden. 

U kunt reguliere verlofuren registreren, ATV uren, tijd voor tijd uren of bijzonder verlof uren. Tevens kunt u voor 

uw gehele organisatie, per afdeling of per

medewerker in één simpele handeling een 

overzicht raadplegen waaruit de actuele stand 

van het verlof blijkt. Met behulp van het Flynth

werknemersloket kan de medewerker zijn eigen 

verlofkaart raadplegen via zijn eigen domein.

Ziekte
Met de uitgebreide ziekteverzuimmodule kunt u uw volledige ziekteverzuim registreren en raadplegen.

U kunt ziek- en hersteldmeldingen doorgeven aan uw Arbodienst, UWV of de verzekeraar. Naast het registreren van 

ziek- en hersteldmeldingen kunt u in één eenvoudig overzicht de verzuimgegevens raadplegen per medewerker 

of per afdeling. Tevens krijgt u inzicht in de verzuimfrequentie van uw medewerkers.

Verlofadministratie

Verstrekkingen

Overzicht verlofadministratie.



Flynth werknemersloket 

Klopt het dat u zelf uw salarisstroken en jaaropgaven vouwt, in een envelop stopt en vervolgens een postzegel 

plakt? Zijn uw medewerkers regelmatig hun salarisstrook of jaaropgave kwijt? Deze tijdrovende en dure manier 

van het versturen van salarisstroken en jaaropgaven is verleden tijd.

Met Flynth werknemersloket krijgt uw medewerker toegang tot een eigen domein om bijvoorbeeld salarisstroken 

en jaaropgaven op elk gewenst moment te raadplegen. Eén van de voordelen is dat uw medewerker geen 

gegevens meer kan kwijtraken en hierdoor niet meer bij u komt vragen om een salarisstrook of jaaropgave. 

De medewerker krijgt automatisch een e-mail bericht dat zijn salarisstrook klaar staat. Met Flynth werknemersloket 

bestaat ook de mogelijkheid om de verlofkaart of andere documenten van de medewerker ter beschikking te stellen.

Naast het basispakket van Flynth werknemersloket bestaat ook een variant via een aantal banken. 

Hiermee hoeft uw medewerker alleen nog maar in te loggen via zijn eigen internetbankieren om de 

salarisstrook te raadplegen. Voordeel hiervan is dat de medewerker niet op verschillende plaatsen 

hoeft in te loggen om bijvoorbeeld de salarisbetaling en de salarisstrook te raadplegen.



Wat moet u nog meer weten…

Het volledig webbased salarispakket dat wij u ter beschikking stellen, is onder de naam Loket.nl beschikbaar 

gesteld door Flynth adviseurs en accountants. Loket.nl beheert de premiegegevens voor de betreffende bedrijfs-

takken en houdt de salarisgegevens en mutaties van de meest voorkomende CAO’s in Nederland bij. U wordt 

geïnformeerd over premiewijzigingen en mutaties in de salarisschalen.

Loket.nl voldoet aan alle eisen voor veiligheid van het systeem. Het beschikt over de nieuwste technische 

middelen qua beveiliging. De data worden opgeslagen in een beveiligd cybercenter. Via MijnFlynth krijgt u toegang 

tot Flynth online arbeidszaken.

U hoeft zelf geen werkzaamheden te verrichten qua updates en back-ups. De updates worden ‘s nachts geplaatst 

zodat u de volgende dag beschikt over de nieuwste systeemeisen voor een correcte salarisadministratie. 

Voor Flynth online arbeidszaken kunt u gebruik maken van uw huidige computer mits deze aan de minimale 

voorwaarden voldoet. U heeft geen software of server nodig. De minimale voorwaarden die worden gesteld om 

optimaal met Flynth online arbeidszaken te werken zijn de volgende:

• Besturingssysteem Windows (XP of hoger)

• Adobe Reader, tenminste versie 6.0

• Internet Explorer, tenminste versie 6.0

• Windows Office, tenminste versie 2003

Met een snelle internetverbinding komt de werking van het pakket het beste tot zijn recht.



Voordelen van Flynth online arbeidszaken: 

•  24 uur per dag / zeven dagen in de week beschikbaar en muteerbaar;

•  Altijd voorzien van actuele salarisschalen, CAO gegevens en premiegegevens;

•  U kunt zelf op ieder gewenst moment uw salarisadministratie verzorgen;

•  Directe overname van werkzaamheden door Flynth adviseurs en accountants

 bij calamiteiten zoals ziekte of langdurig verlof;

•  Geen investering in dure software;

•  Al uw personeels- en salarisgegevens online beschikbaar;

•  Niet meer afhankelijk van verzendingen per post van uw salarisstroken 

 en overige salarisoutput;

•  Bruikbare en handige HRM producten voor uw personeelsadministratie;

•  Uw medewerker kan desgewenst zelf zijn eigen salarisstroken, verlofkaart

 en jaaropgaven raadplegen;

•  Overal te gebruiken, mits u de beschikking heeft over een computer

 met internetverbinding;

•  In te richten naar uw eisen en wensen.

Met Flynth online arbeidszaken bent u in staat om uw personeels- en salariskosten inzichtelijk te maken, 

mutaties door te voeren en u kunt zelf diverse managementinformatie raadplegen om zodoende een verantwoord 

personeelsbeleid te voeren. Wilt u meer informatie over Flynth online arbeidszaken of wilt u een vrijblijvende 

demonstratie, neem dan contact op met Flynth adviseurs en accountants. Kijk voor een vestiging bij u in de buurt 

op www.flynth.nl.



De in deze brochure opgenomen informatie is bedoeld als 

informatie in algemene zin. De informatie mag dan ook niet 

worden beschouwd als een aanbod tot (het aangaan van een 

overeenkomst tot) het verlenen van diensten of anderszins. 

Het is veeleer een uitnodiging om in overleg te bezien of tot 

een dergelijke overeenkomst kan worden gekomen. Hoewel 

Flynth adviseurs en accountants B.V. heeft getracht deze 

brochure op zo zorgvuldig mogelijke wijze samen te stellen, 

verstrekt zij geen garantie dat de aangeboden informatie in 

dit document juist, volledig of actueel is. Het staat Flynth 

steeds vrij om de in deze brochure gegeven informatie (inclusief 

informatie betreffende prijzen) te wijzigen. Flynth adviseurs 

en accountants B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid 

voor enige schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit (gebruik 

van) de informatie opgenomen in deze brochure.



www.flynth.nl

HELDER IN ZAKEN.




