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E-SocSec
Veilig en gestructureerd communiceren met uw loondossierbeheerder
Als erkend Full Service secretariaat kan Cevi/Logins instaan voor de uitbesteding van uw volledige
loonsadministratie. E-SocSec is een handige en veilige tool waarmee uw personeelsdienst informatie
kan uitwisselen met hun persoonlijke dossierbeheerder.

Hoe werkt het?
U bezorgt eenvoudigweg al uw gegevens aan die Cevi/Logins dossierbeheerders via ons elektronische platform e-SocSec. Die dossierbeheerder zal uw gegevens registreren en interpreteren, verwerken en goedkeuren.
Zo besteedt u de ingewikkelde materie van loonverwerking uit. Op basis van gegevens die u aanlevert, verzorgt Cevi/Logins de nodige verrichtingen zoals de elektronische doorgave van betaalbestanden aan de bank, het doorgeven van de boekhoudbestanden, aangifte van DMFA, verwerking van de
belastingfiches via Belcotax …

Welke gegevens kunt u aanleveren via e-SocSec?
• Persoonsgegevens
• Loopbaangegevens
• Kalendergegevens
• Afwezigheden
• Loondossiers
• Vertrekvakantiegeld
• Vrije berichten en hun bijlagen
• Doorgave gegevens Dimona indienst / uitdienst

Na goedkeuring worden de gegevens geïmporteerd naar Cevips-loon voor de loonverwerking.
Het doel van deze toepassing is om u op een veilige en gestructureerde manier te laten communiceren met uw dossierbeheerder. Alle gegevens worden bewaard in e-SocSec, waardoor het ook fungeert
als digitaal archief.
Dit pakket vervangt de vroegere sjablonen en vermindert het e-mailverkeer aanzienlijk.

Contacteer ons voor een demonstratie of een afspraak
Cevi en Logins bieden sinds 1971 producten en diensten op het vlak van ICT aan lokale besturen
zoals provincies, steden, gemeenten en OCMW’s en aanverwante besturen zoals politie, brandweer
en interlokale samenwerkingsverbanden. Meer dan 400 lokale overheden doen al meer dan 45
jaar een beroep op onze diensten en oplossingen in het domein van belastingen, burgerzaken,
financiën, lonen, personeelsbeheer, secretariaat, vergunningen, welzijn en zorg ...
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