Meer mogelijkheden met VIPS Futurama als platform voor het maken van Uniforme
Pensioenoverzichten.
Kiest u voor VIPS Futurama dan gaat er een wereld aan extra mogelijkheden voor pensioenberekeningen
en bijbehorende deelnemercommunicatie voor u open.
1. Bereikbare pensioenen berekenen
Als eerste kunnen we u helpen met het berekenen van de bereikbare pensioenen. Net als met onze
pensioenplanners kunnen we heel snel een rekenmodel ontwikkelen waarin we de bedragen voor op het
UPO berekenen. Als resultaat van deze berekeningen kunnen we een mailmerge bestand aanleveren dat
u naar de drukker kunt sturen.
Doordat onze consultants actuarieel geschoold zijn, kunnen ze heel snel de berekeningen
implementeren en aanpassen.
2. Grafieken samenstellen
Naast de getallen van de bereikbare pensioenen kunnen we ook grafieken voor u genereren. Op deze
manier kunt u de leesbaarheid van het UPO sterk verbeteren door de deelnemer met een grafiek op
maat voor zijn aanspraken uit te leggen wat zijn pensioensituatie is.
Bij het maken van deze grafieken kunnen we ook uitgaan van uw bestaande UPO mailmergebestand.
Hierdoor kunt u met een minimale aanpassing van uw proces, en dus tegen beperkte kosten, het UPO
enorm verbeteren.
3. Netto bedragen
In aanvulling op brutobedragen kan het fonds er voor kiezen netto bedragen op het Uniform Pensioen
Overzicht te vermelden. Hierdoor wordt het pensioeninzicht vergroot. Visma Idella kan deze
nettobedragen berekenen of het fonds levert deze aan als onderdeel van het databestand.
4. Complete documenten samenstellen
Naast de bovenstaande oplossingen, die allemaal kunnen passen in uw bestaande drukproces, kunnen
we u ook helpen met het genereren van PDF-bestanden met het UPO. Hierdoor kunt u uw proces enorm
vereenvoudigen. We kunnen hiervoor een proces inrichten dat in een keer een kant-en-klare UPO per
deelnemer genereert. Deze UPO kan ook de eerder genoemde grafieken en netto bedragen bevatten.
Door in een keer een kant-en-klare UPO te genereren, kunt u in huis controleren of het UPO goed is en
vervalt dus de noodzaak voor drukproeven.
Hierdoor kunnen er bij de drukker ook geen fouten meer optreden. Doordat de drukker niet meer de
mailmerge uitvoert, maar deze alleen print, kan er geen verschil ontstaan met het UPO die u in huis
heeft getest.
5. Scenarioberekeningen
Als wij de bereikbare pensioenaanspraken voor u uitrekenen, kunnen we ook heel eenvoudig de
'scenario-berekeningen' uitvoeren. Bijvoorbeeld om in het UPO te vermelden wat het pensioen op
leeftijd 60, leeftijd 61, enzovoort is.

