Nieuwe speler betreedt panEuropese pensioenadministratie
softwaremarkt

Sagitec Solutions LLC (Sagitec), een succesvolle Amerikaanse aanbieder van DB/DC
pensioenadministratie software, gaat zijn Neospin™ platform aanbieden ten behoeve van
grensoverschrijdende (Pan-Europese) pensioenuitvoering. Om deze Europese uitrol te
realiseren is een exclusieve samenwerking aangegaan met het sinds 2014 actieve
Nederlandse Global Pension Services B.V. (GPS).
De gezamenlijke doelstelling is om, door gebruik te maken van de bewezen Sagitec
technologie, middels één totaal systeem aan de behoefte voor grensoverschrijdend
pensioenuitvoering te voldoen.
Hoewel de juridische kaders hiervoor al jaren geleden zijn geschapen, zijn er nog nauwelijks
software oplossingen ontwikkeld om echte Pan-Europese pensioenuitvoering op grote
schaal mogelijk te maken. Volgens Sagitec en GPS ligt de oorzaak daarvan met name in het
ontbreken van een schaalbaar en flexibel platform, noodzakelijk om aan de specifieke eisen
van grensoverschrijdende pensioenuitvoering te kunnen voldoen.
Het Neospin™ platform is uitermate geschikt om naast elkaar zowel DB-, DC- als hybride
regelingen te administreren. Tevens is het platform uit te breiden met 3e en 4e pijleroplossingen en wordt het aangeboden als een Saas-oplossing. Bovendien bevat Neospin™
multi-lingual en multi-currency functies.
GPS richt zich met de introductie van Neospin™ met name op pensioenuitvoerders,
verzekeraars, vermogensbeheerders en multinationals met grensoverschreidende ambities.
Maar ook voor uitvoerders die zich alleen richten op de Nederlandse markt is het Neospin™
platform, vanwege de “customer-centric” benadering, uitermate geschikt. Met Neospin™
wordt het voor uitvoerders mogelijk om efficiënter en met meer flexibiliteit te
communiceren met deelnemers, werkgevers en andere “third party administrators”. Het
platform ondersteunt ook papierloze communicatie en maakt het mogelijk voor de
deelnemers om via web portals en apps te communiceren, inzicht in de actuele
pensioensituatie te krijgen en mutaties door te geven.

“We zijn zeer verheugd om via deze weg de Europese markt te betreden en om samen te
werken met het GPS-team van zeer ervaren experts op het gebied van Europese
pensioenen.
Deze stap past in onze ambitie om een wereldwijde speler te worden op het gebied van
pensioenuitvoeringssoftware.”—Piyus Jain, Senior Partner, Sagitec Solutions.

Over Sagitec.
Sagitec is een vooraanstaande aanbieder van pensioenadministratie software met klanten
in de Verenigde Staten, Canada en Zuid-Oost Azie. Sagitec software wordt op dit moment
gebrukt door een groot aantal pensioenfondsen met in totaal 3,5 miljoen deelnmers,
17.000 werkgevers en $USD 518 miljard AuM.
Sagitec, opgericht in 2004, ontwikkelt en levert maatwerk pensioen- , oudedags- en
inkomensverzekerings software voor klanten van diverse omvang. Dankzij brede ervaring in
de sector, helpt Sagitec haar klanten om hun strategische businessdoelstellingen te
bereiken, hun dienstenaanbod te verbeteren en de operationele kosten te verlagen.
Meer informatie over Sagitec: www.sagitec.com
Over Global Pension Services
Global Pension Services is een jonge organisatie, opgericht door een aantal zeer ervaren
professionals uit de pensioen- en levenmarkt. Vanuit de overtuiging dat nieuwe technieken
goede en adequate pensioenuitvoering mogelijk maken, wil Global Pension Services door
middel van het aangaan van de juiste partnerships de eerste en grootste enabler worden
van grensoverschrijdende pensioenuitvoering.
Meer informatie over Global Pension Services: www.globalpensionservices.eu
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