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“We hebben
met Attentia
de weg naar
elektronische
efficiëntie
of e-HRM
ingezet.”
Guillaume Brunin, HR Manager, Rémy Cointreau Belgium

Rémy Cointreau moderniseert loonadministratie
voor meer gebruiksgemak
De personeelsmanager vond de tijd gekomen om het verouderde systeem van loonadministratie te
vervangen door een meer elektronisch, gecentraliseerd en geïntegreerd systeem. Rémy Cointreau
organiseerde een marktbevraging en koos voor het moduleerbaar platform en de diensten van Attentia.
Hierdoor kan de organisatie met nieuwe technologie papier en administratie terugdringen.
Guillaume Brunin, HR Manager van Rémy Cointreau zag de nood om de loonadministratie te
moderniseren en het verouderde systeem te vervangen: “We hebben de oefening grondig gemaakt
en een marktonderzoek gedaan om de nieuw beschikbare tools te vergelijken.” Hiervoor stelden
we een lastenboek op met elf criteria. We waren op zoek naar een erkend sociaal secretariaat met
geïntegreerde tools, met optionele modules voor de behandelingen van de verloven en later voor de
opvolgingen van de opleidingen zodat we gradueel kunnen uitbreiden. We wilden het gemak van een
online platform, op maat van een KMO; om te evolueren naar e-HRM met e-loonfiches. Het moest
gebruiksvriendelijk zijn voor meertalige gebruikers. Voor HR speelde ook het gemak van rapporteringen,
met exports naar Excel, o.a. voor het jaarlijkse loonbudget, maar ook om de link te kunnen leggen
naar de SAP boekhouding. Attentia kwam met de beste offerte ook rekening houdend met de kosten.”
Het gemak van e-loonfiches
Dankzij het elektronische systeem dienen wij de loonfiches nu niet meer te printen, in omslagen te
steken of voor de buitenmedewerkers per post op te sturen. Alle belangrijke documenten staan voor
de medewerker online beschikbaar, zoals de individuele rekeningen en fiscale fiche. We hebben zeker
bespaard op portkosten, papier en manuele handelingen”, klinkt het overtuigd bij Rémy Cointreau.

“Het is een beveiligd platform waarbij de gebruikers eenvoudig van thuis uit kunnen activeren. Er

Over Rémy Cointreau

is ook een praktische handleiding bij. Het is eigenlijk heel eenvoudig. Je krijgt enkel vragen als de

Rémy Cointreau is producent van

medewerkers te lang wachten met activeren. Een praktische tip hier is de collega’s aan te moedigen

cognac, likeuren, brandy, cham-

de activatie zo snel mogelijk uit te voeren, anders hangen ze na een paar weken toch aan de lijn voor

pagne, whisky, rumen en gin.

een nieuw paswoord”, verduidelijkt Guillaume Brunin.

De Belgische vestiging verdeelt
bekende merken als Cointreau,

E-maaltijdcheques met één druk op de knop

Piper-Heidsieck Champagne,

“We zetten de elektronische efficiëntie verder. Ondertussen zijn we ook overgeschakeld naar

Passoã, Glenfiddich en telt een

e-maaltijdcheques. Iedereen was snel overtuigd. Zo zijn onze medewerkers beter beschermd tegen

50-tal werknemers. Dit beurs-

verlies of diefstal. Ook hier is Attentia ons van dienst geweest, o.a. bij het bestellen van de kaarten.

genoteerd bedrijf realiseert een

Attentia heeft extra efficiëntie gebracht door een link te configureren in het nieuwe platform van
loonadministratie zodat een nieuwe medewerker meteen ook wordt doorgegeven of opgeladen in het
systeem van de maaltijdcheques. We hoeven geen aparte mail met een Excel lijst meer te verzenden;
dit gaat gemakkelijker, nl. met één druk op de knop.”

groepsomzet van meer dan 1
miljard € met 1754 werknemers
in 2014 en heeft productiesites
in Frankrijk, Griekenland, Barbados en Schotland.

Digitaal, het nieuwe normaal
“Zo’n online platform heeft tal van voordelen; de historiek wordt voortaan bijgehouden en dit onbegrensd.
Zo hebben we altijd alle attesten uit het verleden bij de hand, voor inspectiebezoeken of voor de
medewerker voor de fiscale aangifte.
We hebben met Attentia de weg naar elektronische efficiëntie of e-HRM ingezet. En we zijn nog niet
ten einde. In de toekomst denken we eraan ook de module e-opleidingen toe te voegen omdat dit dan
ook geïntegreerd werkt; het platform is er alvast klaar voor. We kunnen dit flexibel uitbreiden zodra
we dit wensen, op ons tempo.“

“We hebben zeker bespaard, o.a. op portkosten, papier
en manuele handelingen.”

Meer informatie:
info@attentia.be
www.attentia.be

Uitdagingen
ΔΔ Verouderd systeem vervangen
ΔΔ Administratie en papier terugdringen
ΔΔ Markt screenen op nieuwe mogelijkheden
en besparingen

Oplossing
ΔΔ Loonadministratie
via eVolution
ΔΔ E-loonfiches en fiscale attesten
ΔΔ E-maaltijdcheques

Resultaten
ΔΔ Een meer elektronisch, gecentraliseerd
en geïntegreerd systeem
ΔΔ Besparingen op portkosten, inkt, papier
en manuele handelingen
ΔΔ Historiek altijd bij de hand op een online
platform voor inspecties, fiscale aangifte…
ΔΔ Minder administratieve
taken bij HR

