Met de financiële en actuariële

Financiële en actuariële software

software van finact maakt u snel en
eenvoudig pensioen‐, lijfrente en
adviesberekeningen. Online, zodat u

voor de professionele adviesmarkt

géén installatie en update
problemen heeft. Hierdoor is uw
software ook altijd up‐to‐date.

De software is modulair opgebouwd
zodat u die modules kunt afnemen
welke van belang zijn voor uw eigen
adviespraktijk. Uw dossiers worden
online opgeslagen zodat deze met
een internetaansluiting altijd en
overal bereikbaar zijn.

De rekenoutput wordt direct en
overzichtelijk in adviesrapportages
weergegeven. Afhankelijk van uw
wensen kunt u aangeven welke
onderdelen u in uw rapport wilt
laten opnemen.

De software is makkelijk in het
gebruik en is voorzien van diverse
help‐ en waarschuwingsteksten.
Hiermee wordt het gebruikersgemak
aanzienlijk bevorderd.

Finact hanteert géén aanschafkosten
en heeft zéér aantrekkelijke
voordeelpakketten voor
accountants, belasting‐ en
pensioenadviseurs.

Om de software zelf te testen kunt u
via www.finact.nl inloggen onder de
demoversie.
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Algemene informatie
Finact ontwikkelt webbased financiële
en actuariële rekenmodules en
applicaties welke betrekking hebben op
het pensioen‐ en verzekerings‐
vakgebied. Naast de software welke wij
zelf exploiteren ontwikkelen wij tevens
financiële en actuariële applicaties voor
derden. Hierbij kunt u denken aan
webservices, portalen en planners
welke in andere websites kunnen
worden geïntegreerd.
Doelgroepen
Onze financiële en actuariële
webbased software is bestemd voor
professioneel adviserende
marktpartijen zoals accountants,
belasting‐ en pensioenadviseurs. De
software is gebaseerd op
internettechnologie waardoor de
rekenmodules en opgeslagen dossiers
altijd en overal toegankelijk zijn. Dit
stelt ons tevens in staat om
inhoudelijke wijzigingen snel en
eenvoudig door te kunnen voeren
zodat de programmatuur altijd up‐to‐
date is.
Actuariële software
De actuariële software is in
verschillende groepen verdeeld
waarbij het soort toepassing het
uitgangspunt vormt. Op dit moment
zijn er modules gericht op pensioen,
lijfrente, advies en collectief. Binnen
deze groepen kent de software een
modulaire opbouw.
Modules pensioen
Met de modules pensioen kunt u
actuariële berekeningen maken voor de
waardering van pensioenverplichtingen
welke in eigen beheer worden
opgebouwd. De modules zijn gericht op
de fiscale en commerciële waardering
van nog op te bouwen, premievrije en
ingegane aanspraken als ook het
afdekken van nabestaandenrisico's.

Modules lijfrente
Met de modules lijfrente kunt u
actuariële berekeningen maken voor
de waardering van
stamrechtverplichtingen. Hiernaast
kunt u de lijfrenteaftrek uit de
jaarruimte, reserveringsruimte,
oudedagsreserve en stakingswinst
berekenen alsmede de minimale
uitkeringsduur van oud regime
lijfrentes en ontslagvergoedingen.
Modules advies
Met de modules advies kunt u
actuariële berekeningen maken voor
verschillende adviessituaties welke
betrekking hebben op het
pensioenvakgebied. Afhankelijk van
het door u gekozen abonnement kunt
u onder andere adviesberekeningen
voor flexibilisering, echtscheiding,
inhaal en inkoop van dienstjaren en
waardeoverdracht maken.
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Modules collectief
Met de modules collectief kunt u
berekeningen maken en onderzoeken
doen welke van het belang zijn op het
gebied van collectieve
pensioenadvisering, zoals een BPF en
CAO verplichtstellingonderzoek en
berekening van de aanvullingskoopsom
bij waardeoverdracht.
Modules WFT
Met de modules WFT wint u informatie
in over de financiële positie, kennis,
ervaring, doelstellingen en legt u het
klantprofiel vast. Hiernaast controleert
u het dossier op reproduceerbaarheid
en relevante dossierstukken.
Modules kenniscentrum
In het kenniscentrum vindt u diverse
model pensioen‐ en
stamrechtovereenkomsten. Met de
online kennisbank blijft u op de hoogte
van pensioenactualiteiten en kunt u
zoeken binnen de archieffunctie.
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Overzicht modules DGA en collectief

Aanvullende informatie en bestellen
Online dossieropslag
Uw dossiers worden online opgeslagen
zodat deze altijd en overal toegankelijk
zijn. Hierbij wordt de gebruiker
vastgelegd zodat u alleen uw eigen
dossiers kunt ophalen of ook die van
uw collega´s.
Gratis modules
De modules koopsom, sterftekans,
factoren en overdracht worden bij een
abonnement op een van de betalende
modules gratis meegeleverd.

Een gebruikerslicentie is zo geregeld:
www.finact.nl
Via www.finact.nl kunt u snel een
eenvoudig online een abonnement
afsluiten. Hier kunt u een keuze maken
voor losse modules of een van onze
pakketten. De betaling vindt via iDEAL
plaats waarna uw account direct wordt
geactiveerd en u de factuur per email
ontvangt. Als u op een andere manier
wilt betalen dan verzoeken wij u om
contact met ons op te nemen op
(0800) 8700 700.

Persoonsgegevens worden door
finact verwerkt in overeenstemming
met de Wet bescherming
persoonsgegevens. De verwerking
van persoonsgegevens is gemeld bij
het CBP. Alle gegevens worden
opgeslagen op een server in
Nederland.

Een account is verbonden aan een
(zakelijk) emailadres en een zelf

Productleaflets
Per rekenmodule hebben we een
aparte productleaflet samengesteld
met daarin een opsomming van de
mogelijkheden van de desbetreffende
module. Deze productleaflets vindt u
terug op onze website www.finact.nl.
Géén aanschafkosten
U betaalt bij bestelling via internet
alleen abonnementskosten en géén
extra aanschafkosten. Een abonnement
wordt aangegaan voor de duur van één
jaar en wordt, mits tijdig opgezegd, na
deze periode stilzwijgend voor dezelfde
duur verlengd.

Webservices
Met webservices kunt u eenvoudig de
rekenmodules en/of actuariële
rekenkern van finact in uw eigen
websites en applicaties integreren.
Hiermee maakt u uw applicaties of
website dynamisch zonder dat u zelf
over inhoudelijke actuariële kennis
hoeft te beschikken. Door gebruik te
maken van de webservices van finact
bespaart u tijd en ontwikkelkosten.

gekozen wachtwoord. Het extranet is
beveiligd door middel van HTTPS en
een SSL certificaat om de website te
identificeren en de verbinding te
coderen.

Om gegevensverlies te voorkomen
worden de online gegevens door een
professioneel datacenter beheerd
waarbij dagelijks door de provider
een backup wordt gemaakt.

Bel voor meer informatie met finact software (0800) 8700 700 of
kijk op www.finact.nl

