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PensioenPortaal: de kracht van gerichte communicatie!
Het is geen geheim dat verzekeraars en pensioenfondsen te maken hebben met een
bijna continue verandering van wet- en regelgeving.
Pensioenfondsen en –verzekeraars alsmede de betrokken werkgevers, zijn in
toenemende mate verplicht om de individuele werknemer gericht te informeren over
pensioenopbouw, pensioenaanspraken en flexibiliteit in de einddatum.
Bedrijfsprocessen dienen efficiënter te worden ingericht om kostenbesparing en procesen ketenoptimalisatie te bereiken. De geboden ruimte vanuit de overheid om, middels
creatieve regelingen, vervroegd met pensioen te gaan, wordt steeds verder beperkt.
Werkgevers willen op dagbasis op de hoogte zijn van de (financiële) verplichtingen en
werknemers verwachten van hun werkgever en pensioen-verzekeraar duidelijke en
begrijpelijke pensioeninformatie.

eBenefits als partner voor de collectieve pensioenmarkt!
eBenefits is als specialist actief in de markt van employee benefits, pensioenen en
verzuim. Een markt waar de werkgever/werknemer relatie centraal staat en waar
registratie, gegevensuitwisseling en communicatie (met en door verzekeraars en
pensioenfondsen) noodzakelijk is.
Speciaal voor deze partijen hebben wij de oplossing: het PensioenPortaal!
Online programmatuur voor beheer en communicatie van collectieve pensioenregelingen,
zowel naar werkgever als naar de individuele werknemers.
De ervaring leert dat veel financiële instellingen kampen met de complexiteit van hun ITomgeving en hun „legacy‟ systemen. Dit traject vraagt veel aandacht en resources en
met de ontwikkeling van webservices dreigt het gevaar dat de complexiteit verder
toeneemt met alle risico‟s tot chaos. Focus is noodzakelijk en de juiste inrichting een
vereiste. Dit legt echter een flinke druk op capaciteit en kennis, waardoor innovatie en
marktgericht handelen op de achtergrond dreigen te raken.
Vanuit integratie, standaardisatie en flexibilisering bieden we met het PensioenPortaal
een complete omgeving die als „extranet‟ eenvoudig aan de eigen website kan worden
gekoppeld. Zonder veel inspanning vanuit de kant van verzekeraar of pensioenfonds.
Deze kunnen volstaan met het aanleveren van de rekenregels en/of webservices en de
(juridische) teksten. eBenefits zorgt vervolgens voor de ontsluiting van de gegevens in
een geheel eigen omgeving en in de, door verzekeraar of pensioenfonds, gewenste look
& feel.

PensioenPortaal: webapplicatie gebaseerd op eigen rekenregels.
“Real time, werkplek onafhankelijk en 24/7 objectieve en begrijpelijke
pensioencommunicatie en berekeningen, direct vanuit verzekeraar en/of pensioenfonds
naar de individuele deelnemers….” Zo laat het PensioenPortaal van eBenefits zich in 1 zin
het best omschrijven.
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Door gebruik te maken van de rekenregels en/of webservices van verzekeraar of
pensioenfonds, kunnen wij op werkgever-, regeling- en deelnemerniveau de gewenste
informatie verstrekken en berekeningen maken. Hiermee is het ook mogelijk om
afwijkende regelingen in het PensioenPortaal op te nemen. Vervolgens is het
pensioenportaal relatief eenvoudig als extranet in de webomgeving van de verzekeraar of
pensioenfonds te implementeren.
Naast de communicatie van de actuele pensioengegevens, kan het PensioenPortaal
tevens diverse aanvullende pensioenberekeningen maken zoals:
-

Eerder/later met pensioen;
Bruto/netto berekeningen;
Wisselende rekenrentes;

Werknemer kan zelf elders opgebouwde rechten en lijfrentes toevoegen.

Voordelen PensioenPortaal:











24/7 interactief beschikbaar;
Compleet ingerichte dynamische omgeving;
Als extranet eenvoudig in eigen webomgeving te plaatsen;
Actuele pensioengegevens voor werkgever en werknemers;
Eigen unieke inlogmogelijkheid voor werkgever en werknemers;
Aanvullende pensioenberekeningen mogelijk;
Aansluitend op groeiende informatiebehoefte/plicht;
Scherpe prijsstelling door generieke en krachtige opzet;
Volledig te “customizen” voor onderscheidend vermogen;
Beperkt beslag op IT resources verzekeraar.

Met het PensioenPortaal van eBenefits heeft u als verzekeraar of pensioenfonds een
eigen raamwerk voor onderscheidende pensioencommunicatie op basis van eigen
rekenregels en/of webservices. Werkgevers en werknemers kunnen online bediend en
geïnformeerd worden, direct vanuit uw eigen webomgeving.
Hiermee voldoet u niet alleen aan de verwachtingen en verplichtingen rond
pensioencommunicatie, maar bent u tevens onderscheidend in de concurrerende markt
van pensioenregelingen.

eBenefits BV
eBenefits levert als onafhankelijke softwareleverancier en netwerkorganisatie een
serieuze en pro actieve bijdrage aan het inzichtelijk maken en het kunnen bewerken,
distribueren en communiceren van (verzekerde) arbeidsvoorwaarden binnen de keten
van employee benefits.
Neem vrijblijvend contact op of kijk op www.ebenefits.nl voor een compleet beeld van de
eBenefitsproducten ten behoeve van uw organisatie.
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