HR services

Zoomit, een veilige, praktische
en milieuvriendelijke oplossing
Papieren facturen en loonbrieven zijn verleden tijd
met Zoomit
Papieren administratie is niet meer van deze tijd – ook niet in personeelsaangelegenheden. Daarom werken we graag samen met Zoomit, een onmisbaar
hulpmiddel voor digitale communicatie. Zoomit groepeert namelijk facturen in
uw PC Banking*. Deze facturen kan u in slechts enkele muisklikken betalen aan de
hand van een vooraf ingevuld overschrijvingsformulier.
Bovendien kunnen uw medewerkers via Zoomit hun loonbrieven ontvangen, snel
en gemakkelijk.

De voordelen van Zoomit
Voordelen voor u als werkgever:
•

De dienst is gratis.

•

U hebt een globaal overzicht over uw financiële situatie: u ontvangt, beheert en betaalt uw
facturen vanuit uw programma voor internetbankieren.

•

Uw facturen komen in een beveiligde omgeving terecht.

•

Loonbrieven worden digitaal bezorgd aan uw werknemers.

Voordelen voor uw werknemers:
•

Via Zoomit belanden de loonbrieven in hun vertrouwde, beveiligde programma voor
internetbankieren.

•

Ook voor werknemers is de dienst gratis.

•

De e-loonbrief is beschikbaar in enkele muisklikken en bevat dezelfde informatie als de
klassieke loonbrief op papier.

•

Zoekgeraakte loonbrieven behoren tot het verleden.

*Op de website van Zoomit vindt u een lijst van banken die deze tool aanbieden.

Facturen
Binnen het programma voor internetbankieren (waarvan het rekeningnummer bekend is bij het
sociaal secretariaat) klikt u op het Zoomit-icoon naast uw zichtrekening of op de welkomstpagina.
U zult uw Securex facturen hier terugvinden gezien we deze hier naast uw papieren versie ook
automatisch online aanbieden.
Indien u akkoord gaat om voortaan uw facturen digitaal te ontvangen, krijgt u deze niet langer op
papier toegestuurd. Uw facturen blijven 18 maanden beschikbaar in Zoomit. Wenst u de facturen te
ontvangen op een ander rekeningnummer, contacteer dan uw client advisor die dit voor u in orde
zal brengen voor uw toekomstige facturen.

Loonbrieven
Alvorens het sociaal secretariaat de loonbrieven van uw werknemers aanbiedt in het programma
voor internetbankieren van hun bank, dient u hiervoor schriftelijk uw akkoord te geven. Hiervoor
kan u terecht bij uw client advisor.
U hoeft enkel nog een aanpassing te doen aan uw arbeidsreglement. Een voorstel tot aanpassing is
gratis ter beschikking op Lex4You. De loonbrieven van de maand die volgt op de ontvangst van dit
schriftelijk akkoord, zullen naast de papieren versie ook automatisch aangeboden worden aan uw
werknemers in Zoomit.
Indien de werknemer in Zoomit akkoord gaat om voortaan zijn loonbrieven digitaal te ontvangen
zullen wij geen papieren loonbrieven meer opsturen. U kan als werkgever nog steeds alle loonbrieven
terugvinden op ons portaal in ‘Mijn Documenten’.
Zowel u als uw werknemer kunnen op elk moment beslissen terug over te stappen op papieren
documenten. Het stopzetten van Zoomit regelt de gebruiker zelf in het programma voor
internetbankieren.

Wilt u meer weten?
Contacteer uw client advisor voor meer informatie.

www.securex.be
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Hoe werkt Zoomit?

