FUNDATION SUITE PENSIOENEN
Dé complete softwareoplossing voor pensioenvoorzieningen
Topicus Finance, biedt met de Fundation Suite een complete softwareoplossing voor organisaties, die
een bijdrage leveren aan de opbouw van pensioenvoorzieningen. De Fundation Suite vervult een
schakelfunctie in de keten van administraties met aan de ene kant de pensioenverzekerde en aan de
ander kant de werkgever, fondsbeheerder of verzekeraar. De geïntegreerde modulen van de
Fundation Suite omvatten specifieke oplossingen voor elke schakel in de keten. De software komt
daarmee tegemoet aan de eisen van zorgplicht, levert werknemers en werkgevers meer flexibiliteit in
de pensioenopbouw en houdt daarnaast rekening met de individuele eisen en wensen van de
verzekerden.
Anticipeer op compliancy
De Fundation Suite is interessant voor financiele instellingen, die willen anticiperen op veranderingen
in compliancy en in dit kader willen overstappen van een maatwerkoplossing naar een flexibele
pakketoplossing. De oplossing is te integreren in iedere bestaande administratieve
verwerkingsomgeving.
Portal
Het hart van de pensioenmodule bestaat uit software voor een soepele doorstroming van de
informatie tussen alle bij de pensioenopbouw betrokken partijen. Deze Supply Chain Managementapplicatie stelt een verzekerde in staat om via een internetportal contact te leggen met het
employee benefit systeem van zijn of haar werkgever. Deze online portal biedt naast inzicht in
opbouwportefeuille ook mogelijkheden om direct eigen keuzes door te voeren:







Direct online switchen van productvorm
Online profiel bepaling
Online wijzigen van persoonlijke gegevens
Online orderen
Creëren van een pensioenplanner
Etc.

Supply Chain Management
Werkgevers profiteren van de Supply Chain Management software, doordat ze via internet sneller en
doeltreffender functionaliteit kunnen ontsluiten met betrekking tot rapportages over belegd
vermogen, rendements- en kostenoverzichten en mutatieverwerking van werknemer gegevens.
Pensioeninstellingen doen hun voordeel met de Supply Chain Management aanpak van de
pensioenmodule, doordat zij via het internetkanaal hun Asset Management taken kunnen
stroomlijnen dankzij functies als fondsen aan- en verkoop, rapportages, administratie op
participantniveau, multicompany afhandeling, commissie- en kostenregistratie.

De pensioenmodule maakt deel uit van de Fundation Suite. Deze bevat onder meer oplossingen voor:











Beleggersgiro
Werkgeverbeheer en administratie
Intermediairbeheer en administratie
Betalen
Sparen
Levensloop
Provisiebeheer en administratie
Shared Service Center functionaliteit
Portals
Rapportage en correspondentie functionaliteit

De Fundation Suite vormt bij de grootste pensioenaanbieders van
Nederland een sterk onderdeel van de Defined Contribution
administratie.
PPI
De Fundation Suite biedt de mogelijkheid om een PremiePensioenInstelling (PPI) te ondersteunen bij
de vermogensopbouw. Hiervoor zijn componenten ten behoeve van verschillende administraties
beschikbaar, waaronder deelnemer-, werkgever-, provisie- en kostenadministraties. Tevens bevat
Fundation volledige rente-, rapportage- en beleggersgirofunctionaliteiten. Ook koppelingen met
rechtenadministraties en business intelligence systemen zijn onderdeel van de Fundation Suite.
DC
De Fundation Suite vormt bij de grootste pensioenaanbieders van N ederland een sterk onderdeel
van de Defined Contribution administratie. Fundation is een bewezen oplossing, die grote aantallen
aanmeldingen, mutaties, afspraken, orders en nog veel meer zaken mogelijk maakt. Door de
geboden flexibiliteit in de workflow is het mogelijk met weinig inspanning een grote DC administratie
te beheren, waarbij de zorgplicht richting de deelnemers volledig is gewaarborgd. Ook kan een
veelvoud aan functionaliteit worden ontsloten via internet richting meerdere partijen, zoals
pensioenfondsen, werkgevers en werknemers.
Met de standaard-op-maat oplossingen van Topicus Finance is het makkelijker om strategische
doelstellingen te behalen. En dan bedoelen we harde strategische doelstellingen. Zoals:




een groter marktaandeel met uw huidige producten en diensten innemen
nieuwe markten aanboren en front runner voordele wegkapen
een excellente operatie neerzetten, zodat ongekend snelle responstijden worden neergezet.

Topicus Finance garandeert flexibiliteit richting de toekomst. De oplossingen zijn zo opgezet, dat
technische ‘lock in’ situaties vermeden worden. Hierdoor blijven alle strategische opties, zelfs degene
die zich nu nog niet laten voorspellen, uitvoerbaar zonder dat uw gehele IT- huishouding daarvoor op
de schop moet. Ook voor u is strategisch voordeel te behalen met de oplossingen van Topicus
Finance.
Interesse? Neem contact op met Topicus Finance voor meer informatie en de mogelijkheden binnen uw
organisatie.
Topicus Finance BV
Singel 25
7411 HW Deventer
Tel: 0570 – 767 318
finance@topicus.nl

