
De ontwikkeling van een salarisstrokenfabriek tot kenniscentrum

: 60 jaar
HR & Payroll services BV

©Hopp-s.nl i.o.v. CBBS 2021

1960 1979 1990 2005 2010 2015 20201998

In- en output
gaat via post,

via fax ,

en in 1996
via email

digitale communicatie
via modem Customer LOGIN

PASSWORD

www

@@

CBBS investeert in digitalisering, 
wat resulteeert in afname van 
postverkeer met 80%
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verzelfstandigd
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geautomatiseerd verlonen
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wordt ontwikeld in eigen
beheer
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CBBS maakt tijd
voor ondernemen

Winschoten

ZeistRijswijk

Meer dan 60 werknemers
verdeeld over drie locaties

Veel samenwerkingen
en partnerschappenSamenwerkingen met meer dan

100 accountants- en administratiekantoren
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Loonspecialisten
HR deskundigen
Arbeidsjuristen
Software developers Wij zijn een kenniscentrum

met vier verschillende smaken
salarissoftware
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Introductie tweede 
salarisomgeving

CBBS ontwikkelt zich
tot echt kenniscentrum
op het gebied van salaris-
administratie en HRM

Klant heeft nu keuze 
uit meerdere ‘smaken’

Salaris-
omgeving

Visma /
Raet

AFAS Nmbrs

Re-design
HR Software

‘ONE - (S
)TOP - SHOP’

https://www.cbbs.nl/
https://www.cbbs.nl/salarisadministratie/
https://www.cbbs.nl/wat-doen-we/raet-diensten/
https://www.cbbs.nl/wat-doen-we/hrm-software/afas/
https://www.cbbs.nl/wat-doen-we/hrm-software/nmbrs/
https://www.cbbs.nl/wat-doen-we/hrm-software/cbbs/
https://www.cbbs.nl/wat-doen-we/hrm-software/visma-raet/
https://www.cbbs.nl/wat-doen-we/hrm-software/afas/
https://www.cbbs.nl/wat-doen-we/hrm-software/nmbrs/
https://www.cbbs.nl/salarisadministratie/
https://www.cbbs.nl/brancheorganisaties/
https://www.cbbs.nl/wat-doen-we/hrm-software/
https://www.werkgeversinstituut.nl/

