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Uitdagingen voor de Accountant

In control zijn / blijven 
> efficiency  

Tekort aan gekwalificeerd 
personeel > efficiency

Waardevol klantcontact > 
efficiency

Kortom drive naar meer 
efficiency
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Proces optimalisatie

Data driven

Samenwerken

Vier drivers van efficiency
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IV Compliance



Proces optimalisatie
+ PSD2

+ No Hands Accounting & Payroll

+ Voortgangsbewaking



Proces optimalisatie- PSD2
Recente ontwikkeling

+ 4x per dag automatisch transacties 
ophalen en realtime indien gewenst

+ Rekeninghouder heeft 100% controle over 
toegang tot bank

+ Rabobank is de eerste bank die volledig 
over gaat

+ Jouw klant legt zelf de koppeling via 
Mijn[Kantoor] & consent via app

+ Inzicht in de status van de bankkoppeling 
over al je klanten 

+ PSD2 is de basis voor toekomstige 
innovaties
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+ Volledig automatisch

+ Totaal overzicht van alle actuele
en toekomstige taken

+ Plannen van alle taken rondom de 
dienstverleningen

+ Duidelijk dashboard

+ Administratie overstijgend

Proces optimalisatie- No hands  Accounting en Payroll
Plus toekomstige ontwikkelingen



+ Voortgangsbewaking van al je diensten binnen jouw 
kantoor

+ Planning werkvoorraad

+ Dienstenoverzicht per klant

Proces optimalisatie- Voortgangsbewaking
In ontwikkeling
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Voortgangsbewaking 
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Planning



Data driven
+ KPI inzichten

+ Slimme periode afsluiting 

+ Fiscale data API



+ Toegevoegde waarde klant &
kwaliteitsverbetering dossier

+ KPI inzichten van een dossier in 
een oogopslag

+ Vergelijken met doelen

+ Management-by-exception

Data driven- KPI inzichten





+ Automatische afschrijving van de activa (eigenlijk no hands accounting ☺)

+ Herhalende vaste boekingen

Data driven- Slimme periode afsluiting 



+ Instelbare slimme afsluiting van financiële periode of BTW 
periode

+ Hygiëne controles voor het starten 

+ (Semi) automatische checklist op basis van zelf instelbare 
templates

+ Vastlegging van de uitgevoerde controles en
constateringen in het digitaal archief

Data driven- Slimme periode afsluiting
Toekomstige ontwikkeling



Data driven- Fiscale data API
In ontwikkeling

+ Fiscale connectivity

+ Analyse en advies in eigen beheer

+ Data uit de fiscale aangifte

+ Berekende velden

+ Op afroep binnen te halen
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Samenwerken

+ Nieuwe inzichten Mijn[Kantoor]

+ PBCL vragenlijsten

+ Betaallink BTW 



Samenwerken- Nieuwe inzichten in 
Mijn[Kantoor]
Binnenkort in Mijn[Kantoor] 

+ Delen van meerdere dashboard pagina’s voor nog 
meer inzicht

+ Nieuwe financiële rapporten voor je klant



Samenwerken- tabbladen in het Mijn[Kantoor] dashboard



Samenwerken- Nieuwe layout financiële rapporten



Samenwerken- PBCL Vragenlijsten Fiscaal & 

Jaarrekening
Recente ontwikkeling

+ Diverse PBCL voorbeeld templates voor o.a. IB, 
Toeslagen, Schenk, Erf en meer

+ Documenten en antwoorden direct zichtbaar bij de 
aangifte of jaarrekening

+ Klant overstijgend inzicht in het proces

+ Notificaties voor klant en accountant



Samenwerken-
Btw betalen met iDEAL

Binnenkort ook beschikbaar

+ Gemakkelijk & snel je btw betalen internet 
kassa van de belastingdienst

+ Voorkom hoge boetes doordat je klanten te 
laat betalen

+ Geïntegreerd met Exact Online en Boekhoud 
Gemak

+ Ook voor alle administraties uit externe 
pakketten
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Compliance
+ Jaarrekening: rapportage 2.0 

+ Lancering: Werkprogramma

+ Sharepoint DMS
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Integrale werking
Data gedreven werking tussen 
bronadministratie, balans, winst & verlies, 
toelichtingen en grondslagen

Efficiënt proces
Het proces is minimalistisch met voor-
gedefinieerde templates zodat je snel komt 
tot een opgestelde jaarrekening

Incl. grafische inzichten
Toegankelijke rapportages en grafische 
inzichten voor de klant
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Compliance- Jaarrekening: Rapportage 2.0
In ontwikkeling
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Vakorganisaties
Samenstel werkprogramma’s van SRA, 
Novak, Noab, Fiscount, Auxilium, 
Extendum en bijzondere opdrachten

Doorlopende dossieropbouw
Documenten, aantekeningen en andere 
vastleggingen kunnen gedurende het 
jaar worden vastgelegd

Samenwerken geïntegreerd
Vanuit Werkprogramma Gemak kun je 
direct samenwerken met klanten via 
vragen en PBCL
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Compliance- Werkprogramma samenstel
Binnenkort beschikbaar



Compliance- Exact Document management
Recente & toekomstige ontwikkeling

+ Archiveren van financiële en niet-
financiële documenten

+ Gekoppeld met SharePoint

+ Inzage mogelijkheid door je klant

+ In ontwikkeling: 
één klantdossier met daarin naast CRM 
dossier alle diensten van boekhouding 
tot jaarwerk
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Samenvatting

+ Geïntegreerde totaaloplossing

+ Open systeem / App Center

+ 360º inzicht in klant en kantoor

+ Samenwerking en communicatie

+ Inzicht over meerdere domeinen

Dienstverlening

Kantoorbeheer
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