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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.  



Omzet ontwikkeling | Q4 - 2018

Onze omzet in het vierde kwartaal is
ten opzichte van het derde kwartaal
met 5% toegenomen tot € 21
miljoen. Hiermee bedraagt de omzet
voor geheel 2018 € 77 miljoen. 

Over het hele jaar is de omzet € 5
miljoen lager dan in 2017. Toch is
zowel de EBITDA als het
commercieel resultaat 2018
toegenomen ten opzichte van 2017. 

We blikken dus tevreden terug op
2018.

Zeker gezien het feit dat we
afgelopen jaar geïnvesteerd hebben
in een verbeterde versie van
PayperOne, Onze reputatie konden
versterken onder andere doordat we
een podium kregen bij Salesforce
World Tour Amsterdam en
Dreamforce in San Francisco. 

Ook konden we een paar mooie
nieuwe klanten aan onze portefeuille
toevoegen, waaronder Burger King
Nederland en Van der Valk.

PayperOne 2.0

Er is in het laatste kwartaal van 2018
hard gewerkt aan de nieuwste versie
van PayperOne. Met PayperOne 1.0
liepen we op een gegeven moment
tegen grenzen aan. We zagen ruimte
om de lat hoger te leggen. Maar dit
betekende wel dat we het platform
volledig nieuw moesten opbouwen. 

Drie belangrijke wijzigingen 
Met de upgrade naar PayperOn 2.0
zijn er drie belangrijke wijzigingen
doorgevoerd:

Een nieuw verloningssysteem
Een CAO Database met alle
CAO's van onze klanten
Een Self Service module die
nog verder wordt uitgebreid.

Met deze drie wijzigingen zijn alle
personeelsdata geïntegreerd in één
systeem. Het biedt meer
gebruiksgemak en extra
mogelijkheden. 

Bovendien hebben wij als Payper nu
de hele software achter onze
dienstverlening in eigen beheer,
waardoor we flexibeler zijn en sneller
kunnen schakelen. Met PayperOne
2.0 zijn we klaar voor de toekomst! 



Payper organiseert de jaarlijkse HR Open Standards
meeting in Amsterdam

Op donderdag 25 oktober vormde het B-gebouw in Amsterdam het decor voor de
jaarlijkse HR Open Standards meeting. De meeting stond in het teken van
kennisdeling en samenwerken, gericht op het belang van standaarden in data
uitwisseling. 

De meeting werd afgetrapt door Jan-Willem van der Boom, board member van
het HR Open Standards Consortium. Het consortium, opgericht in 1999, is de enige
onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk die zich toelegt op de
ontwikkeling en promotie van een standaardpakket aan specificaties om
uitwisselingen van HR gegevens mogelijk te maken. Het voordeel van een
standaard is de eenvoudige implementatie die zorgt voor een tijd- en kosten
effectieve integratie.  

Na Jan-Willem sprak Edwin Schaap, CEO van Payper, over de reden waarom Payper
lid is geworden van het consortium. ‘Simplify Employability, oftewel HR simpel en
toegankelijk maken. Met deze zin in ons achterhoofd zijn we ons eigen
platform PayperOne gaan ontwikkelen. Tijdens de ontwikkeling merkten we het
belang van een eenduidige standaard om data te delen met andere systemen. Dit
moest anders, simpeler. Daarom maakt Payper deel uit van de payroll groep van HR
Open Standards en dragen we bij aan de ontwikkeling van een standaard die niet

https://hropenstandards.org/
https://payper.nl/payperone/


alleen ons leven maar ook van onze partners een stuk makkelijker gaat maken”. 

We kijken terug op een geslaagde meeting. De ruim 30 bezoekers gingen tijdens de
borrel nog enthousiast met elkaar in gesprek over de toepassing en voordelen van
de standaard.

Wij houden u op de hoogte
In april kan u een nieuwe Payper Update tegemoet zien; die van Q1 - 2019. 

Met hartelijke groet, 

Edwin Schaap,  Eric Snoeren




