Persbericht

MoneyView versterkt inventarisatiemodule van InPensioen
MoneyView’s voorwaardenvergelijker voor pensioenproducten nu standaard onderdeel van
Pim 2.0
InPensioen (onderdeel van Vierkeer) en MoneyView werken samen in het recent vernieuwde Pensioen
Inventarisatiemodel.
Inventarisatiemodel. De voorwaardenvergelijker Advisa van MoneyView voor collectieve pensioenen
maakt vanaf deze maand standaard onderdeel uit van Pim 2.0.
Door de slimme integratie van de twee applicaties wordt tijdens de inventarisatie direct consequenties
ervan doorgegeven aan de voorwaardenvergelijker. Dit zorgt er voor dat de adviseur de gevolgen van het
advies gemakkelijk zichtbaar kan maken in de verschillende producten.
Directeur Vincent Laan van Vierkeer is blij met de samenwerking: ‘De integratie met Advisa Collectief
Pensioen zorgt er voor dat een advies dat samengesteld is met Pim nog completer is. Tegelijk hebben we
de licentiekosten niet hoeven te verhogen. Onze klant krijgt meer waarde voor hetzelfde geld dus.’
Ook MoneyView’s Martin Koot ziet de samenwerking zitten: ‘Er blijven in 2014 een paar honderd
gespecialiseerde pensioenkantoren over. Door de adviessoftware van InPensioen te koppelen met onze
voorwaardenvergelijker kunnen we een groter deel van die groep bedienen en bovendien meer
gebruiksgemak bieden.’

Over MoneyView
MoneyView is het onafhankelijke onderzoeks- en benchmarkinstituut voor financiële dienstverleners. MoneyView volgt op
dagelijkse

basis

de

productontwikkelingen

op

het

gebied

van

levensverzekeringen,

pensioenen,

hypotheken,

schadeverzekeringen, inkomensverzekeringen, beleggingsproducten en bancaire producten. Met producten als de
ProductManager, Advisa Online en AeQuote Online biedt MoneyView productvergelijkings- en benchmarkoplossingen voor
banken, verzekeraars en adviseurs.

Over InPensioen
InPensioen is als activiteit van Vierkeer BV opgericht in 2011, met als doel ondersteunende activiteiten en producten te
ontwikkelen voor onafhankelijke pensioenprofessionals en aanbieders van pensioenoplossingen. Deze activiteiten en/of
producten worden geleverd onder het label InPensioen en bestaan o.a. uit samenwerkingsformules, marketingsupport en
praktische softwaretools. Pim (Pensioen inventarisatiemodel) behoort tot de laatste categorie en wordt geleverd op
abonnementsbasis aan pensioenprofessionals en als ‘white label’ aan pensioenverzekeraars.
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