COSTS &
CALCULATIONS

Eenduidige berekeningen van
reiskostenvergoedingen voor
werkgever én werknemer
Maandelijks worden duizenden reiskostenvergoedingen
berekend en aan werknemers uitgekeerd. Het berekenen van
deze vergoedingen is bij veel organisaties een arbeidsintensieve
aangelegenheid en zorgt vaak voor discussie over de hoogte van
de vergoeding.

Costs & Calculations in het kort
• Eenduidige berekening van reiskosten
vergoedingen voor o.a. woon-werkverkeer,
dienstreizen en ambulant personeel
• Kostenbesparing door efficiënte
verwerking van batchbestanden
• Klantspecifieke export naar ERP-systemen

Costs & Calculations van Andes is een gebruiksvriendelijke applicatie voor het
eenduidig en efficiënt berekenen van de reiskostenvergoedingen. Doordat werk
gever en werknemer gebruik maken van dezelfde rekenmodule kan de berekening
zeer nauwkeurig worden uitgevoerd en ontstaat er geen discussie over de
hoogte van de reiskostenvergoeding. Costs & Calculations zorgt voor efficiency en
duidelijkheid binnen de HRM organisatie.

• Aparte interface voor werkgever en
werknemer
• Diverse exportmogelijkheden zoals CSV
en XLS
• Routeberekening door heel Europa

“C osts & Calculations maakt iedere berekening eenvoudig en transparant. 
Zo is er geen discussie over de hoogte van de reiskostenvergoedingen.”
www.andes.nl
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“UNIT4 en Andes hebben de
krachten gebundeld in een
volledig geïntegreerde
oplossing voor reiskosten
declaraties.”
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De Costs & Calculations productsuite
biedt de oplossing voor alle afstands
berekeningen, of het nu gaat om declaratie
van woon-werkverkeer of dienstreizen.
De geavanceerde routeplantechnieken zijn
beschikbaar als pasklare webapplicatie of
volledig geïntegreerd in het huidige HRsoftwarepakket.

C&C in de praktijk
Om correcte reiskostenvergoedingen te realiseren voor al
haar medewerkers, maakt een grote zorgverzekeraar
gebruik van Andes Costs & Calculations.
Met het gebruiksvriendelijke pakket wordt met een druk op de knop duizenden
woon-werk afstanden geactualiseerd. Daarnaast worden alle afzonderlijke
dienstreizen automatisch op basis van dezelfde gecentraliseerde routeplanner en
data vastgesteld.
Bovendien kunnen medewerkers en fiscus de route verifiëren met behulp van
de routeplanner, die altijd de exacte route zal tonen waarop de vergoeding is
gebaseerd. Zo zijn er geen verschillen meer tussen de reisafstanden die vergoed
worden en de berekeningen die de medewerker zelf maakt.

Costs & Calculations verzekert organisaties
van een eenduidige reiskostendeclaratie en
verantwoording naar personeel en fiscus.
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“Door over te stappen op C&C hebben we een forse
kostenbesparing gerealiseerd, en is de berekening
van reiskostenvergoedingen eenduidig en efficiënt
ingericht.”
www.andes.nl
Andes levert een veelzijdig aanbod van location enabled services. Of het nu gaat om het in real time in kaart brengen van waardevolle goederen in ziekenhuizen,
de multidisciplinaire afstemming bij Werk aan de Weg of het op grote schaal berekenen van reiskostenvergoedingen voor HRM afdelingen, Andes biedt krachtige API’s en
klantgerichte eindoplossingen. Door continu te werken aan innovatie levert Andes toegevoegde waarde op het gebied van bereikbaarheid, informatiebeheer en optimalisatie
van werkprocessen. De producten en diensten zijn verdeeld over vier pijlers: Maps & Licensing, Travel Information Services, Developer Services, Software Applications.
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