
Waarom een new Afin-A ?
Omdat de economische en sociale toestand voortdurend 
verandert, en om te voldoen aan de meer specifieke 
behoeften van de gebruikers, heeft de VZW Afin-A beslist 
om haar software te verbeteren en om de verstrekte 
informatie te voorzien van een gewijzigde interface en van 
nieuwe gegevensbronnen.

Deze nieuwe versie omvat: 

• een gewijzigde interface met cartografische functie-
mogelijkheden;

• nieuwe gegevensbronnen per onderneming, zoals:
 - de lijst van de bestuurders; 
 - de revisor / boekhouder,
 - de structuur van de onderneming/aandeelhouderschap.

• gegevens betreffende de sectorale CAO’s verstrekt 
door DOCOOPS.

In enkele kliks en zonder veel handelingen stel je precieze 
analyses op met betrekking tot een specifieke onderneming 
of aan de vooravond van sectorale onderhandelingen.

Wij hebben het genoegen je mee te delen dat de nieuwe versie van de software vanaf 
26 september beschikbaar zal zijn op de Afin-A site! Afin-A vormt een hefboom waarmee 
je snel een overzichtsschema kunt verkrijgen zowel op het niveau van de onderneming, 
als van een activiteitensector, of nog op regionaal of federaal niveau, of gelijk welke 
geografische omvang.
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Met Afin-A zal je ook een overzicht 
kunnen krijgen van de collectieve 
arbeidsovereenkomsten (CAO’s) gesloten 
binnen het voor jou toepasselijke paritair 

comité, de barema’s, de sectorale actualiteit, ... 
De contractuele relaties met het personeel 
worden ook beheerst door de in de Nationale 
Arbeidsraad (NAR) afgesloten CAO’s.

Tot slot zal je met Afin-A ook een overzicht 
kunnen krijgen van de ondernemingsstructuur 
van een vennootschap of van een KMO, 
de aandeelhoudersstructuur, deelnames 
in dochterondernemingen, maar ook de 

managementstructuur. Wanneer je een 
onderneming selecteert, verstrekt Afin-A 
je een organigram en een netwerkdiagram 
met een zo goed mogelijke weergave van de 
ondernemingsstructuur.
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Heb je zin om de software en de 
mogelijkheden ervan te ontdekken?
Het Afin-A team staat klaar om je behoeften te 
bespreken en om op je vragen te antwoorden. Geef je 
contactgegevens in en wij zullen zo snel mogelijk met 
jou contact opnemen op de website: www.afin-a.be

Je kan ons ook per mail bereiken: 
stephanie.cutrona@afin-a.be of info@afin-a.be

www.afin-a.be 
info@afin-a.be
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