
KWARTAALUPDATE Q1 - 2019 

Payper organiseert transparantie voor werkgevers en hun medewerkers. 
Wij zijn dan ook graag transparant naar u als obligatiehouder. 

Daarom sturen wij u ieder kwartaal een update over onze resultaten. 
Zo bent en blijft u goed geïnformeerd over de voortgang.  



PayperOne 2.0 succesvol gelanceerd

In de laatste kwartaal update Q4
2018 informeerde we u over de
upgrade naar PayperOne 2.0. De
update is op 1 januari 2019
succesvol geïmplementeerd.  

De belangrijkste wijzigingen 
Met de upgrade naar PayperOne 2.0
zijn de laatste twee belangrijke
elementen toegevoegd:

Een nieuw verloningssysteem
Een nieuw facturatie systeem

Met deze laatste twee toevoegingen
hebben we het complete payroll
proces geïntegreerd in PayperOne. 
Deze integratie komt ten goede aan
het gebruiksgemak voor onze
klanten. 

Omzet ontwikkeling | Q1 - 2019

Onze omzet in het eerste kwartaal  van 2019 is met 6% toegenomen ten opzichte
van het eerste kwartaal 2018 tot € 18 miljoen. Wij zijn content met deze groei, zeker
omdat we door de integratie naar PayperOne 2.0 begin 2019, implementaties van
nieuwe klanten deels hebben moeten doorschuiven naar het tweede kwartaal van
2019. 

De recente update van 1 januari was de laatste grote update. Met deze stap zijn we
klaar voor een succesvol 2019.

Payper Seminar | Ja-maar wat als alles lukt?!

In Q4 van 2018 is het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek (KTO) uitgevoerd. Het
onderzoek vond plaats tijdens de drukste periode van het jaar, de jaarovergang.
Dankzij het KTO hebben we in beeld wat onze klanten waarderen aan onze
dienstverlening en ook wat beter kan. Dat creëert kansen en die hebben we
aangegrepen. 

Omdenken, daar geloven we in. Het is onze drijfveer om nieuwe mogelijkheden te
zien, innovatief te zijn en continu te verbeteren. Op basis van de feedback hebben we
het eerste kwartaal onze telefonische dienstverlening en het gebruiksgemak



van PayperOne verbeterd. 

Als dank voor deelname aan het KTO organiseerden we op 18 april het seminar ‘Ja-
maar wat als alles lukt?’. De dag stond in het teken van Omdenken; van een
probleem een kans maken. Een succesvolle bijeenkomst met ruim 50 deelnemers.
De stemming was positief en vanuit de klanten kregen we complimenten voor het
direct oppakken van de verkregen feedback. Een positieve start van 2019! 

Wij houden u op de hoogte
In juli kunt u een nieuwe Payper Update tegemoet zien; die van Q2 - 2019. 

Met hartelijke groet, 

Edwin Schaap,  Eric Snoeren




