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PPP Suite 

 

Softwaretools voor professioneel pensioenadvies 

 

Voor een passend, transparant en onafhankelijk 

pensioenadvies is een gedegen analyse en vergelijking 

van de mogelijke pensioenoplossingen van essentieel 

belang. De PPP Suite van ActuComp is een zeer 

uitgebreide, professionele en gerenommeerde 

softwaretool die u hierbij alle benodigde 

ondersteuning biedt. 

 

De PPP Suite omvat rekenmodellen voor het 

prognosticeren van zowel Defined Benefit als Defined 

Contribution regelingen. 

De resultaten worden gepresenteerd in overzichten 

per deelnemer, overzichten met jaarlijkse totalen per 

prognosejaar en in grafieken en draaitabellen.  

Deze informatie biedt de mogelijkheid om 

pensioenregelingen op velerlei aspecten met elkaar te 

vergelijken en offertes van diverse pensioenaanbieders 

te analyseren.  

 

De resultaten geven onder meer inzicht in: 

• de mogelijke invulling van de pensioenregeling 

binnen de gestelde randvoorwaarden; 

• de hoogte van de te bereiken aanspraken en de 

mate van zekerheid hiervan; 

• de ontwikkeling van de pensioenlasten en 

draagbaarheid ervan in de toekomst; 

• effecten van economische en demografische 

ontwikkeling; 

• consequenties en risico’s van keuzes; 

• contante waarde van aanspraken en lasten op 

verschillende momenten; 

• compensatie in geval van pensioenschade. 

 

PPP Expert en PPP Pro 

Van de PPP suite zijn er twee uitvoeringen: de Expert 

versie en de Professional (Pro) versie. Dit biedt de 

mogelijkheid om ondernemingen in zowel Groot-, 

Midden- als Kleinbedrijf op efficiënte wijze en tegen 

een gunstige licentieprijs van een professioneel 

pensioenadvies te voorzien. 

 

 

Add On tools 

De PPP Suite kan worden uitgebreid met de volgende 

aanvullende tools: 

• LifeCycle Analyses: 

Scenarioanalyse van het pensioenresultaat van 

LifeCycle producten bij DC regelingen 

• Pension Benefit Analysis: 

Scenarioanalyse van het pensioenresultaat bij DB 

regelingen. 

 

De voordelen van de PPP Suite 

• De PPP Suite biedt alle benodigde functionaliteit 

voor een deskundig, transparant en onafhankelijk  

pensioenadvies.  

• Pensioenregelingen/-producten kunnen tot in elk 

gewenst detail met elkaar worden vergeleken. 

• Alle berekeningen zijn inzichtelijk, dus geen 

“black box”. 

• Voor de berekening van de actuariële factoren 

wordt gebruik gemaakt van het Actuarieel Kennis 

Systeem (AKS). Dit biedt maximale flexibiliteit ten 

aanzien van te hanteren actuariële grondslagen. 

• De berekeningsresultaten zijn beschikbaar in 

Microsoft Excel en kunnen eenvoudig worden 

overgenomen in een adviesrapport. 

• De rekentools worden continu aangepast aan de  

nieuwste ontwikkelingen in de pensioensector en 

aan de wensen van de gebruikers  

• ActuComp biedt alle benodigde ondersteuning 

zoals gebruikerstrainingen en helpdesk en treedt 

graag op als uw sparring partner. 

 

Geïnteresseerd? 

Benieuwd naar de ongekende mogelijkheden van de 

PPP Suite?. Bel of mail ons! Wij maken graag een 

afspraak met u voor een vrijblijvende presentatie. 

 

http://www.actucomp.com/AKS-55-2-19.html
http://www.actucomp.com/AKS-55-2-19.html

