Handleiding
SAG Plaza
voor werkgevers
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1. Werknemer zoeken
Klik op Werknemers in de navigatiebalk.
U kunt een totaal overzicht krijgen van al uw werknemers (actief en inactief) door bij het veld
In dienst het vinkje uit te klikken.

Het is mogelijk om een werknemer snel te zoeken, door bijvoorbeeld de eerste letter
van de achternaam in te vullen in het veld Naam werknemer.

Wanneer u kiest voor Uitgebreid zoeken, dan kunt u gebruik maken van de volgende
zoekvelden:

2. Aanmelding werknemer
Zodra een nieuwe werknemer bij u in dienst treedt, adviseren wij u de nieuwe werknemer toe
te voegen aan uw werknemersbestand, met de juiste indiensttredingdatum. Na opslaan van
de gegevens van de werknemer is het namelijk niet meer mogelijk om de datum indienst te
wijzigen.
Stap 1:
Klik op Toevoegen, u kunt deze knop vinden in de rechter boven balk.
Stap 2:
Er verschijnt een invoerscherm bestaande uit vijf stappen, waar u de gegevens dient in te
vullen van de werknemer.

Nadat u alle gegevens heeft ingevoerd, klikt u op Volgende, om naar de volgende stap te
gaan. In SAG Plaza zijn validaties aangebracht op velden die relevant zijn voor de
aanmelding van verzekeringsproducten. Indien u één of meerdere van deze velden niet of
onjuist heeft ingevuld en op Volgende heeft geklikt, dan verschijnt er een melding met
betrekking tot het niet, dan wel onjuist gevulde veld, met het verzoek het veld juist te vullen.

In overleg met ons kunt u er voor kiezen om, voor uw werknemers, verplichte regelingen
automatisch door SAG Plaza te koppelen aan de werknemer. Regelingen die een vrijwillig
karakter hebben en waar de werknemer wel voor gekozen heeft, dient u zelf toe te voegen.

Stap 3:
Klik op het tabblad van het product waar u de werknemers voor wilt aanmelden en klik
vervolgens op Toevoegen. U kunt nu de ingangsdatum deelname invullen en de gewenste
regeling selecteren. Klik op Volgende om naar het productscherm te gaan.
Bij sommige producten dient u keuzes te maken met betrekking tot dekking of fondskeuze.
Bijvoorbeeld bij basisverzekering dient u aan te geven voor welke pakketten de werknemer
verzekerd te worden.
Klik op Opslaan om de gegevens definitief te maken, waarna direct de premie, werkgeversen werknemersbijdrage worden getoond.

3. Uitdienstmelding
Zodra een werknemer bij u uitdienst treedt, adviseren wij u dit in SAG Plaza door te voeren
voordat de exacte datum uitdiensttreding bereikt is.
Stap 1:
Selecteer de betreffende werknemer, waarna het algemene scherm verschijnt van de
betreffende werknemer.
Stap 2:
Klik op Wijzigen, waarna een derde kolom aan de rechterkant verschijnt. Selecteer bij
wijzigingssoort: “Einde dienstverband”. Voer de uitdiensttreding datum in bij “Datum ingang
wijziging”
Selecteer de reden van einde dienstverband en klik op Opslaan. Indien u de wijziging
verzendt, worden automatisch alle verzekeringen per de datum van uitdiensttreding
beëindigd.

Nadat u hebt geklikt op Opslaan, verschijnt de vermelding “Status: in behandeling bij
Werkgever”

4. Wijziging werknemer
Er bestaan 2 niveaus waarop u gegevens van een bestaande werknemer kunt wijzigen:
 Algemeen (tabblad Algemeen)
 Product (Product tabbladen)
Stap 1:
Selecteer de betreffende werknemer, waarna het algemene scherm verschijnt van de
betreffende werknemer.
Stap 2:
Klik op Wijzigen, waarna een derde kolom aan de rechterkant verschijnt.

Aanpassing Algemeen
Selecteer bij wijzigingsoort: “Wijziging”
Voer de wijzigingsdatum in bij “Datum ingang wijziging”
Vul vervolgens de velden (derde kolom) die u wenst te wijzigingen in het tabblad “Algemeen”
en klik op Opslaan. Indien de door u doorgevoerde wijziging in Tabblad Algemeen betrekking
heeft op één of meerdere producten van de werknemer, dan verwerkt SAG Plaza dit geheel
automatisch.
Nadat u op Opslaan klikt in het tabblad algemeen, worden met vinkjes de wijzigingen
aangegeven per product. Aanpassing product
Indien u uitsluitend een wijziging wenst aan te brengen aan een product van de betreffende
werknemer, dan kunt u direct het betreffende tabblad aanklikken. In het betreffende tabblad
dient u de wijzigingsdatum in te voeren evenals het betreffende veld te wijzigen.
Klik daarna op Opslaan.
In elk tabblad dat u wijzigt (Algemeen en/of product) dient u te klikken op Opslaan. Ook al
betreft het meerdere wijzigingen op één werknemer.
Nadat u heeft geklikt op Opslaan, verschijnt de vermelding “Status: in behandeling bij
Werkgever”

Voorbeeld salariswijziging:
U wijzigt het salaris van de werknemer door in het tabblad algemeen te klikken op Wijzigen,
waarna de derde kolom aan de rechterkant verschijnt. Hierna voert u bij salaris het nieuwe
inkomen in en klikt vervolgens op Opslaan. Aan de vinkjes achter de producten kunt u zien
op welk(e) product(en) deze wijziging (salariswijziging) betrekking heeft.

5. Documenten toevoegen
U kunt specifieke of persoonlijke documenten bij een werknemer opslaan. Hiermee kunt u
documenten archiveren welk uitsluitend voor de betreffende werknemer van toepassing zijn.
Deze documenten zijn later altijd raadpleegbaar via SAG Plaza.
Stap 1:
Selecteer de betreffende werknemer, waarna het algemene scherm verschijnt van de
betreffende werknemer.
Stap 2:
Klik op Documenten, waarna een nieuw scherm opent.
Stap 3:
Klik op Toevoegen, waarna een nieuw scherm opent.
- Selecteer de regeling waar het document betrekking op heeft, bijvoorbeeld Pensioen;
- Selecteer de documentsoort waar het document onder valt, bijvoorbeeld Aanmelding;
- Geef het document een naam;
- Zoek het document middels bladeren op uw computer.

Klik op Uploaden om het document toe te voegen.
Nadat u heeft geklikt op Uploaden, verschijnt het document dat u heeft toegevoegd in beeld.
De datum waarop u het document heeft toegevoegd wordt getoond, alsmede de status van
het document.

6. Collectieve salarisaanpassingen
Klik op Functies/Importeren gegevens.
In dit scherm kunt u kiezen voor collectieve salarismutaties.

Stap 1: Ophalen importbestand
In het scherm “Importeren salarisgegevens” kunt u door middel van het uploaden van een
Excel-bestand collectieve salarisaanpassingen doorgeven.
Kies voor “Collectief, prolongatie” voor de jaarlijkse salarisaanpassingen op de
hoofdvervaldatum van
het pensioencontract (per 1 januari van het jaar of bijvoorbeeld 1 april).

Bij het verwerken van deze mutatie, worden alle polissen van het gehele
werknemersbestand herrekent, ondanks er misschien geen aanpassing plaats hebben
gevonden op het salaris of parttime percentage.
Indien u in de loop van het jaar tussentijds salarisaanpassingen wil doorvoeren, kiest u voor
“Collectief, tussentijdse wijziging”.
Bij deze mutatie worden, enkel de polissen van de deelnemers herrekent, waarvoor een
wijziging heeft plaatsgevonden op salaris of parttime percentage. Vul vervolgens de
aanpassingsdatum van de salarisaanpassingen in het invulveld. Klik op “Genereer
voorbeeldbestand” voor het downloaden van een Excelbestand dat u kunt invullen.

Stap 2: Vullen voorbeeldbestand
Klik op “Genereer voorbeeldbestand”. In het voor gevulde voorbeeldbestand dient u de
kolommen “Fulltime salaris nieuw” en “Parttime percentage nieuw” verplicht te vullen.
U dient dit voor alle werknemers in te vullen, wanneer u gekozen heeft voor “Collectief,
prolongatie”.
Sla vervolgens het bestand lokaal op.
Stap 3: Uploaden voorbeeldbestand
Klik op “Bladeren” en zoek het ingevulde Excelbestand op uw schijf. Klik vervolgens op
“Importeren”.
Het bestand wordt nu gecontroleerd op juistheid en volledigheid. Indien van toepassing,
wordt in een apart scherm gevraagd om het bestand te controleren en zo nodig te corrigeren.
Volg hiervoor de instructies op het scherm.
Wanneer er géén wijziging heeft plaats gevonden op salaris of parttime percentage bij een
werknemer, zult u een melding krijgen bij deze werknemer. De melding bestaat uit een
oranje arcering van het parttime percentage veld. Dit is een extra controle om u er op te
wijzen dat er geen wijziging is doorgevoerd.
Het is geen blokkerende melding, waardoor u het validatie scherm kunt wegklikken en op
“Doorgaan” kunt klikken. Tenslotte verschijnt de volgende melding op SAG Plaza:
Het proces 'Importeren salarisgegevens' is in gang gezet.
Dit proces zal zo snel mogelijk afgewikkeld worden.
Stap 4: Verzenden collectieve salarismutaties
Als laatste stap dienen de collectieve salarismutaties verzonden te worden.
Hiervoor dient u in het menu-item Verzenden op het tabblad “Coll. mutaties” te klikken.
Door op “Verzenden” te klikken wordt de mutatie verzonden naar de verzekeraar.

7. Verzenden wijzigingen
Alle door u doorgevoerde wijzigingen (en/of nieuwe werknemers) worden verzameld in
Verzenden. Klik op Verzenden in de navigatiebalk om het overzicht van mutaties te openen.

Het scherm verschijnt dat alle doorgevoerde wijzigingen toont. U kunt hier kiezen om een
wijziging te verzenden of een wijziging te verwijderen. Indien u klikt op verwijderen dan wordt
deze wijziging niet verwerkt in SAG Plaza en niet gecommuniceerd met de betrokken
verzekeraars.
Indien u een wijziging van een werknemer nogmaals wilt bekijken of wijzigingen wenst aan te
brengen, klik dan op de naam van de betreffende werknemer, waarna u terug komt in het
algemene scherm van de werknemer. Voer uw wijziging door en klik op Opslaan.
Indien u de wijziging verzendt, zal de status vermelding wijzigingen in: “Status: in
behandeling bij Intermediair”. Zolang de melding “Status: in behandeling bij Intermediair” van
kracht is kunt u deze werknemer niet meer wijzigen.
NOTA BENE! Niet verzonden wijzigingen kunnen NIET in behandeling worden genomen

8. Samenstellen overzichten
Klik in de navigatiebalk op Overzichten en kies Premies.
Stap 1: Selecteer de werknemer
Er kan gekozen worden om een overzicht te maken van een enkele werknemer. Standaard
is een overzicht van alle werknemers voorgeselecteerd.
Tevens is het mogelijk om een overzicht te maken van alle werknemers, inclusief degenen
die reeds uitdienst zijn.
Stap 2: Selecteer het soort overzicht
U kunt er voor kiezen om een overzicht te genereren over een bepaalde periode of van een
bepaalde specifieke datum.
Stap 3: Selecteer de periode
Wanneer u een overzicht maakt over een periode, dient u de maanden en jaren in te vullen
om de periode vast te stellen. Er is een maximale periode van 12 maanden van toepassing.
Stap 4: Selecteer een selectie
Wanneer u een eerder opgeslagen selectie wilt gebruiken, kunt u hier de selectie kiezen.
Verderop in de handleiding wordt uitgelegd hoe een selectie kunt opslaan.
Stap 5: Selecteer de velden
De linkerkolom
In de linkerkolom kunt u de velden selecteren die u in het overzicht getoond wilt hebben.
Hierbij is een onderscheidt gemaakt tussen velden, die tijdsonafhankelijk-en tijdsafhankelijk
zijn.
Tijdsonafhankelijke velden, zijn velden waarvan alleen de actuele stand getoond wordt.
Tijdsafhankelijke velden, zijn velden waarvan u verleden en heden op kunt vragen.
Om het aantal velden overzichtelijk te houden, zijn categorieën aangemaakt. Door een
categorie te selecteren komen er andere velden in beeld.
Klik op het veld om deze te selecteren, vervolgens klikt op het groene pijltje naar rechts om
het veld toe te voegen aan uw selectie. Het veld verschijnt nu in de rechter kolom.
De rechter kolom
In de rechterkolom kunt u zien welke velden u heeft geselecteerd voor het overzicht. Tevens
kunt u hier de volgorde aanpassen, middels de pijltjes aan de rechterkant van het
selectievak. Selecteer het veld dat u wilt verplaatsen en klik op de pijl naar boven of onder
om de positie te veranderen.

Stap 6: Selecteer het outputformaat
U kunt kiezen om uw eigen overzichten te open in:
 Excell
 CSV
 Browser

Beheer selectie
Wanneer u een overzicht hebt samengesteld, dat u vaker wenst te gebruiken, dan kunt u
deze selectie opslaan.
Door een naam in te vullen in het veld “Naam selectie” en op Opslaan te klikken, bewaard u
de selectie en kunt u deze altijd opnieuw oproepen.
Wanneer u een aanpassing doet in een selectie, kunt u deze bewaren door op Opslaan te
klikken.
Door er een andere naam aan te geven, slaat u een nieuwe selectie op.
Bijvoorbeeld:
U maakt een overzicht van alle werknemers met de jaarpremies van de verzekeringen. U
slaat dit op als “Totale jaarpremie”. Wanneer u de velden toevoegt om ook de
werknemersbijdrage te tonen, dan kunt u dit opslaan als “Werknemersbijdrage”. U heeft dan
twee selecties in SAG Plaza staan die u kunt gebruiken om snel overzichten te maken.

9. Historie
Per werknemer kunt u de historie bekijken.
Selecteer de betreffende werknemer, waarna het algemene scherm verschijnt van de
betreffende werknemer.
Klik op Historie
Het scherm toont alle wijzigingen die op deze werknemer zijn doorgevoerd.
Klik op de datum om te zien wat exact gewijzigd is. De potloodjes geven aan waar de
betreffende wijziging betrekking op heeft gehad.

10. Overzicht regelingen
Door op het menu-item Werkgever te klikken, kunt een overzicht tonen van alle regelingen
die voor u, als werkgever, zijn ingericht in SAG Plaza. Op deze wijze heeft u direct inzage
waar uw regelingen verzekerd zijn en wat de jaarpremie is.

Door op een regeling te klikken, kunt u algemene informatie aangaande de regeling
in zien.

11. Proefberekening
Premies en werknemersbijdrage worden berekend zodra een nieuwe werknemer en
producten (tabbladen) door u zijn toegevoegd in SAG Plaza.
De werknemer met de daarbij behorende producten zijn dan vastgelegd in de database.
Er kunnen zich situaties voordoen dat de betreffende werknemer geïnformeerd wenst te
worden, alvorens hij deelneemt. Of dat een sollicitant de premies / werknemersbijdragen
wenst te weten, voordat hij bij u in dienst treedt.
Een proefberekening geeft u uitkomst wanneer u een werknemer niet definitief wenst in te
voeren, maar simpelweg de hoogte van de premies / werknemersbijdragen wilt berekenen.
Stap 1:
Klik op Functies in de navigatiebalk en vervolgens op Proefberekening in het pulldown menu.
Stap 2:
Het scherm verschijnt waar u enkele velden dient in te vullen.
U kunt er ook voor kiezen om een berekening te maken op een bestaande werknemer.
Selecteer bij het veld ‘Werknemer’, de werknemer waar u de berekening op wilt maken.
Klik op Doorgaan.

Stap 3:
Indien uw collectiviteit voorziet in persoonlijke keuzes van de werknemer die van invloed
kunnen zijn op de berekening, zal het scherm verschijnen waar u enkele keuzes moet maken
in het betreffende product waar u de premie / werknemersbijdrage van wenst te zien.
Indien uw collectiviteiten niet voorzien in persoonlijke keuzes dan klikt u direct op Berekenen.

Stap 4:
Het scherm verschijnt dat de premie / werknemersbijdrage per product toont.
U kunt dit overzicht afdrukken. Wij adviseren u een Uitgebreide aanbieding te doen, zodat de
werknemer naast de premieberekening eveneens over de inhoud van de regelingen
beschikt.

12. Extra
Informatiebrochure
De informatiebrochure zullen we in overleg met u op maat maken voor uw onderneming en
afstemmen op de product collectiviteit die u als werkgever aanbiedt. Nadat de
informatiebrochure is opgesteld adviseren we u deze te downloaden en te overhandigen aan
alle (potentiële) nieuwe werknemers. Op deze wijze voldoet u niet alleen aan uw
informatieplicht, maar de werknemer komt zo alles te weten over de collectiviteiten die u
aanbiedt.
Stap 1:
Klik op Extra in de navigatiebalk en vervolgens op Informatiebrochure in het pulldown menu.
Stap 2:
Hier kunt u de Informatiebrochure downloaden.

Documenten
SAG Plaza werkt geheel digitaal. Op enkele gebieden ontkomt u niet aan een formulier te
moeten gebruiken.
Klik op Extra in de navigatiebalk, en vervolgens Documenten in het pulldown menu. Hier
vindt u de documenten die speciaal van toepassing zijn op uw organisatie.
Algemene documenten
Dit zijn documenten die betrekking hebben op uw werknemers, aangaande informatie
voorziening in de vorm van verzekerde voorwaarden, dan wel formulieren die door de
werknemers ingevuld dienen te worden.
U kunt een document downloaden, door op het betreffende bestand te klikken.
Voorbeeld van algemene documenten zijn: aanmeldingsformulieren ANW, bijsparen,
werkgeversverklaringen, waardeoverdracht ed.
Werkgever documenten
Dit zijn documenten die alleen door u en ons ingezien kunnen worden. Het is mogelijk om
hier een archief te maken van alle documenten die betrekking hebben op uw relatie met
verzekeraars of ons.
U kunt een document downloaden, door op het betreffende bestand te klikken. Tevens
worden hier de naverrekening rapporten opgeslagen voor uw WIA-producten.
Voorbeelden van werkgever documenten zijn: collectieve polissen, overeenkomsten ed.

Financiële documenten
Dit zijn documenten die alleen door u en ons ingezien kunnen worden. Het is mogelijk om
hier een archief te maken van alle documenten die betrekking hebben op uw relatie met
verzekeraars of ons.
U kunt een document downloaden, door op het betreffende bestand te klikken.
Voorbeelden van financiële documenten zijn: rekening courant-overzichten, nota’s van
verzekeraars, nota’s van het Intermediair ed.
12. Problemen
Mocht u desondanks problemen ondervinden tijdens het gebruikt van SAG Plaza dan kunt u
uiteraard contact opnemen met Annelice Philips. Zij is te bereiken op telefoonnummer 0337600170.

