
Op zoek naar een slimmere manier
voor uw loonadministratie ?

Dat kan nu met Doccle!

Nog makkelijker wordt moeilijk.

Vanaf nu werkt CLB Sociaal Secretariaat met het digitaal administratieplatform Doccle, de
meest innovatieve oplossing in de markt voor de distributie van de loondocumenten.
Dankzij Doccle kan u zo loonbrieven ter beschikking stellen van uw medewerkers.

Het digitaliseren van uw loonadministratie biedt voordelen, voor zowel u als werkgever als
voor uw medewerkers. U bespaart er heel wat tijd én geld mee. Daarnaast hebben uw
medewerkers hun loonbrieven altijd bij de hand.

Al honderden bedrijven gebruiken Doccle voor hun administratie. En bijna 2 miljoen Belgen
ontvangen hun administratie via het online platform Doccle.

Waar wacht u nog op?

VERSTUUR LOONBRIEVEN VIA DOCCLE NAAR UW MEDEWERKERS



Digitale loonbrieven verstuurt u via Doccle, het online platform waarmee werknemers hun
persoonlijke administratie kunnen beheren. Werknemers worden automatisch op de hoogte
gebracht wanneer een nieuw document beschikbaar is en ze kunnen hun loonbrieven eenvoudig
archiveren.

Met het digitale administratieplatform Doccle kan u uw administratie digitaal beheren.
U kan loonbrieven veilig ontvangen en bewaren in uw persoonlijke Doccle-account.
Altijd en overal kan u uw Doccle-account raadplegen op PC, tablet of smartphone.
Al uw documenten blijven zo veilig, digitaal bewaard op één centrale plaats.
Bovendien is Doccle volledig veilig, gratis en reclamevrij.

Nog makkelijker wordt moeilijk!

HOE WERKEN ELEKTRONISCHE LOONBRIEVEN?

WAT IS DOCCLE EIGENLIJK?

VOORDELEN VAN ELEKTRONISCHE LOONADMINISTRATIE

Voor u als werkgever of HR-manager

HOE STARTEN MET ELEKTRONISCHE LOONBRIEVEN VIA DOCCLE?

Neem voor activatie contact op met uw dossierbeheerder.

Informeer uw werknemers over de digitale loonbrieven. U kan dit doen met behulp van
bijgevoegde handige flyer.

De werknemer activeert zelf zijn elektronische brievenbus op Doccle met persoonlijke codes die
op de loonbrief vermeld worden. Eens de werknemer de verbinding in zijn Doccle-account heeft
gemaakt, krijgt de werknemer een notificatie telkens er een nieuw document klaarstaat.

de werkdruk van uw HR-afdeling vermindert
en efficiëntie verhoogt;

kostenbesparend (papier, zegels...);

positief voor uw bedrijfsimago;

even wettelijk als papieren loonbrieven.

Loonbrief altijd en overal beschikbaar
(ook als de werknemer u verlaat);

gearchiveerd zolang wettelijk nodig is;

Doccle is veilig en reclamevrij.

Voor uw medewerkers

Nog makkelijker wordt moeilijk.


