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SRA IT-Gids 2022-2023
Uw IT-leveranciers gebundeld

Als koepelorganisatie voor accountantskantoren onderhoudt 
SRA contacten met vele leveranciers en dienstverleners uit de 
IT-branche. Dat komt van pas als SRA-leden zich bij ons melden 
met een specifiek automatiseringsvraagstuk. Door ons netwerk 
kunnen we de kantoren doorverwijzen naar één of meerdere 
partijen die mogelijk een oplossing kunnen aandragen. Zo hebben 
diverse leveranciers in de loop der jaren een zeker “track record” 
opgebouwd in de accountancy.

Omdat wij meenden dat het voor u als SRA-kantoor handig zou zijn 
als u over een boekwerkje zou beschikken waarin een overzicht is 
opgenomen van IT-leveranciers die producten en diensten leveren voor 
accountantskantoren, hebben we in 2008 de eerste editie van de SRA 
IT-gids gepubliceerd. De reacties waren dusdanig positief, dat we u bij 
dezen met plezier de 15de editie presenteren.

De IT-gids biedt zeker geen volledig overzicht van wat er op auto-
matiseringsgebied te koop is. SRA heeft alle leveranciers in haar netwerk 
uitgenodigd om voor een publicatie in de IT-gids te kiezen en op die 
uitnodiging hebben 29 organisaties positief gereageerd. Het betekent 
geenszins dat ontbrekende bedrijven minder professioneel zijn of 
mindere kwaliteit leveren.

In totaal zijn 51 rubrieken (aandachtsgebieden) gedefinieerd waarbinnen 
organisaties met hun producten en diensten actief kunnen zijn. Iedere 
leverancier heeft aangegeven in welke rubriek(en) wij hen moesten laten 
meetellen.

Het zou ook kunnen dat de IT-leverancier waar u zelf zeer tevreden over 
bent niet in de IT-gids staat. Wij zouden het op prijs stellen als u dit aan 
ons kenbaar maakt, zodat wij de betreffende organisatie voor deelname 
aan de volgende editie kunnen uitnodigen. Hiermee ondersteunen we 
meteen de verenigingsgedachte van het SRA, doordat u uw goede 
ervaringen deelt met de andere aangesloten kantoren.

Vanzelfsprekend betekent het verschijnen van de SRA IT-gids niet, 
dat u geen rechtstreeks contact met SRA meer kunt opnemen. SRA-
Automatisering staat nog steeds voor u klaar om met u mee te denken 
of u waar mogelijk van advies te voorzien. De IT-gids helpt hopelijk wel 
om in het licht van uw voorliggende automatiseringsvraagstuk alvast 
een selectie te maken van leveranciers die u voor ondersteuning kunt 
benaderen.

SRA, Utrecht
September 2022

https://www.linkedin.com/company/sra-accountantskantoren/
https://www.linkedin.com/company/sra-accountantskantoren/
mailto:tvanoorschot%40sra.nl?subject=
mailto:crijksen%40sra.nl?subject=
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Rubrieken

Aangiftesoftware 
Software voor IB, VpB, OB en LB.
	■ AFAS
	■ KING Software
	■ MijnAccountantsPortal
	■ Twinfield
	■ ValidSign
	■ Visma Software
	■ Visma | visionplanner

Administratieve dienst verlening 
Bijvoorbeeld financiële 
administratie, verloningen.
	■ Exact
	■ KING Software
	■ MijnAccountantsPortal
	■ Silverfin
	■ Stip•t
	■ TimeWriter
	■ Twinfield
	■ Visma Software
	■ Visma | visionplanner
	■ Visma| yuki
	■ YourSafetyNet

Adviessoftware 
Te denken valt aan AO/IB, Balanced 
Scorecard,  Liquiditeitsprognose, 
Pensioenen,etc.
	■ AFAS
	■ Caseware Nederland
	■ Exact
	■ KING Software
	■ MLE - Make Life Easier
	■ Sdu
	■ Silverfin
	■ Twinfield
	■ Visma Software
	■ Visma | visionplanner
	■ YourSafetyNet

Audit software (dienstverlening)
Software ter ondersteuning 
van controle- en beoordelings -
opdrachten. Bijvoorbeeld  
Data-analyse tools.
	■ Caseware Nederland
	■ IT Risk Control
	■ KING Software
	■ MindYourPass
	■ MLE - Make Life Easier
	■ Skopos
	■ Visma Software
	■ YourSafetyNet

Authenticatie/autorisatie 
Dienstverleners t.b.v. een veilige 
elektronische communicatie c.q. 
uitwisseling van elektronische 
gegevens.
	■ AFAS
	■ Alure Online
	■ Claranet Benelux
	■ MijnAccountantsPortal
	■ MindYourPass
	■ Payt
	■ SecureLogin
	■ Tess
	■ ValidSign
	■ Visma Software

Automatiseringssoftware
	■ Payt

AVG-audit
	■ YourSafetyNet

AVG Privacy Wetgeving
	■ AFAS
	■ Alure Online
	■ IT Risk Control
	■ MindYourPass
	■ SecureLogin
	■ Skopos
	■ YourSafetyNet

Bedrijfsinformatie 
Online database(s) met actuele 
bedrijfsinformatie.
	■ AFAS
	■ Alure Online
	■ Dapas
	■ Exact
	■ KING Software
	■ Payt
	■ Sdu
	■ Silverfin
	■ Skopos
	■ Twinfield
	■ Visma Software

Business Continuity 
O.a. informatiebeveiliging en 
 calamiteitenmanagement.
	■ Alure Online
	■ Exact
	■ IT Risk Control
	■ Silverfin
	■ Skopos
	■ Visma Software
	■ Visma | yuki

Cloud en SaaS
	■ AdminPulse
	■ AFAS
	■ Alure Online
	■ Asperion
	■ Caseware Nederland
	■ Claranet Benelux
	■ Dapas
	■ Exact
	■ KING Software
	■ MijnAccountantsPortal
	■ MLE - Make Life Easier
	■ Payt
	■ Sdu
	■ SecureLogin
	■ Silverfin
	■ Skopos
	■ Tess
	■ Twinfield
	■ ValidSign
	■ Visma Software
	■ Visma | visionplanner
	■ Visma | yuki

Compliance
	■ Alure Online
	■ Dapas
	■ IT Risk Control
	■ MindYourPass
	■ Sdu
	■ Silverfin
	■ Skopos
	■ ValidSign
	■ Visma | yuki
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Creditmanagement
	■ Alure Online
	■ Payt

CRM 
Toepassingen voor relatiebeheer.
	■ AdminPulse
	■ AFAS
	■ Alure Online
	■ Caseware Nederland
	■ Exact
	■ KING Software
	■ Sdu
	■ Tess
	■ Twinfield
	■ ValidSign
	■ Visma Software
	■ Visma | yuki

Datacommunicatie/netwerken 
LAN, WiFi en DSL-verbindingen.
	■ Claranet Benelux
	■ Sdu
	■ Silverfin
	■ Visma | yuki

Debiteurenbeheer
	■ Payt

Digitaal dossier
	■ AdminPulse
	■ AFAS
	■ Alure Online
	■ Caseware Nederland
	■ Exact
	■ KING Software
	■ MijnAccountantsPortal
	■ MLE - Make Life Easier
	■ Payt
	■ Sdu
	■ SecureLogin
	■ Silverfin
	■ Tess
	■ Twinfield
	■ Visma Software
	■ Visma | yuki

Document creatie
	■ MLE - Make Life Easier
	■ Payt
	■ Silverfin
	■ Tess

Document management/workflow 
Digitale dossiervorming en  
werkstroomautomatisering.
	■ AdminPulse
	■ AFAS
	■ Alure Online
	■ Caseware Nederland
	■ Exact
	■ KING Software
	■ MijnAccountantsPortal
	■ MLE - Make Life Easier
	■ Sdu
	■ Stip•t
	■ Tess
	■ TimeWriter
	■ Twinfield
	■ ValidSign
	■ Visma Software
	■ Visma | yuki
	■ YourSafetyNet

eFacturatie
	■ AFAS
	■ Alure Online
	■ KING Software
	■ Payt
	■ TimeWriter
	■ Visma Software
	■ Visma | yuki

eHerkenning/eID
eHerkenning regelt dat bedrijven 
zich digitaal kunnen identificeren 
wanneer ze online zaken regelen 
met de overheid. 
	■ AFAS
	■ Alure Online
	■ Caseware Nederland
	■ KING Software
	■ ValidSign
	■ Visma | yuki

Financiële software 
Voor de interne administratie van 
het accountantskantoor.
	■ AFAS
	■ Alure Online
	■ Asperion
	■ Caseware Nederland
	■ Exact
	■ KING SOFTWARE
	■ MLE - Make Life Easier
	■ Payt
	■ Silverfin
	■ Stip•t
	■ TimeWriter
	■ Twinfield
	■ Visma Software
	■ Visma | visionplanner
	■ Visma | yuki

Hardwarebeveiliging 
Virus-protectie, Harddisk-encryptie, 
etc.
	■ Claranet Benelux
	■ IT Risk Control
	■ Onyx Cybersecurity
	■ Skopos

HRM (ondersteuning) 
Software als aanvulling op salaris-
verwerking(EDM,Poortwachter,
Employee Benefits, etc.) en 
ondersteuning zoals advisering of 
detachering van HRM-consultants).
	■ Skopos
	■ ValidSign
	■ Visma Software
	■ Visma | yuki
	■ YourSafetyNet

ICT-consultancy/
projectmanagement

 Advies gericht op ondersteuning en 
begeleiding bij IT-vraagstukken.
	■ Alure Online
	■ Claranet Benelux
	■ IT Risk Control
	■ KING Software
	■ Onyx Cybersecurity
	■ Stip•t
	■ Tess
	■ TimeWriter
	■ Visma Software
	■ Visma | yuki
	■ YourSafetyNet
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Identity & Access Management/ 
Signing
	■ AFAS
	■ Alure Online
	■ Claranet Benelux
	■ KING Software
	■ MijnAccountantsPortal
	■ MindYourPass
	■ SecureLogin
	■ Tess
	■ Visma | yuki

Informatiebeveiliging
	■ Onyx Cybersecurity

Internetboekhouden 
	■ AFAS
	■ Alure Online
	■ Asperion
	■ Exact
	■ KING Software
	■ Payt
	■ Stip•t
	■ TimeWriter
	■ Twinfield
	■ Visma Software
	■ Visma| yuki

Internet salarisverwerking 
Op een centrale plek geïnstalleerde 
software, die via internet bereikbaar 
is.
	■ AFAS
	■ Exact
	■ Visma Software
	■ Visma | yuki

IT-audit 
Dienstverlening. die zich richt op het 
beoordelen van de automatisering 
van de organisatie en de organisatie 
van de automatisering. Zowel in het 
kader van een jaarrekeningcontrole 
als in de vorm van adviesdiensten.
	■ Caseware Nederland
	■ IT Risk Control
	■ MindYourPass
	■ Skopos

Jaarrekeningsoftware 
Software ter ondersteuning van het 
samenstellen van de jaarrekening.
	■ AFAS
	■ Caseware Nederland
	■ IT Risk Control
	■ KING Software
	■ MijnAccountantsPortal
	■ MLE - Make Life Easier
	■ Silverfin
	■ ValidSign
	■ Visma Software
	■ Visma | visionplanner

Kantoorautomatisering
Software voor uitvoeren van 
kantoor taken (tekstverwerking, 
agendabeheer, spread sheets, 
presentatiesoftware).
	■ AdminPulse
	■ AFAS
	■ Alure Online
	■ Claranet Benelux
	■ Dapas
	■ Exact
	■ KING Software
	■ MijnAccountantsPortal
	■ MindYourPass
	■ Sdu
	■ SecureLogin
	■ Silverfin
	■ Stip•t
	■ Tess
	■ TimeWriter
	■ Twinfield
	■ Visma Software
	■ Visma | visionplanner
	■ Visma | yuki

Kantoorplanning
	■ AdminPulse
	■ Alure Online
	■ Sdu
	■ Tess

Mobiliteit/Mobiele apps
	■ AFAS
	■ Alure Online
	■ Asperion
	■ Claranet Benelux
	■ Exact
	■ KING Software
	■ MijnAccountantsPortal
	■ MindYourPass
	■ Sdu
	■ Silverfin
	■ Tess
	■ Twinfield
	■ Visma Software
	■ Visma | visionplanner
	■ Visma | yuki

Ondertekening/eSigning
	■ AFAS
	■ Alure Online
	■ KING Software
	■ MijnAccountantsPortal
	■ SecureLogin
	■ Tess
	■ ValidSign
	■ Visma | visionplanner
	■ Visma | yuki

Outsourcing 
Alle vormen van outsourcing, van 
Remote support en Server Based 
Computing tot SaaS.
	■ Claranet Benelux
	■ Onyx Cybersecurity
	■ Visma | yuki

Payroll (ondersteuning) 
Software voor de (interne) 
salarisadministratie (onder steuning 
zoals advisering of detachering van 
payroll consultants).
	■ Exact
	■ Visma | yuki

Portaaloplossingen 
Portaaloplossingenvoor
communicatie met cliënten/
werknemers/externe partijen.
	■ AFAS
	■ Alure Online
	■ Asperion
	■ Caseware Nederland
	■ Claranet Benelux
	■ Exact
	■ KING Software
	■ MijnAccountantsPortal
	■ Payt
	■ SecureLogin
	■ Tess
	■ Twinfield
	■ Visma | yuki

Printers/copiers/multi functionals
	■ Claranet Benelux
	■ PrintScan

Randapparatuur 
Bijvoorbeeld scanners, tape 
streamers, routers, etc.
	■ Claranet Benelux
	■ Visma | yuki

DEELNEMERS RUBRIEKEN
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Rapportagesoftware
 Software voor interne management-
rapporten en tussentijdse 
rapportages t.b.v. cliënten.
	■ AFAS
	■ Alure Online
	■ Caseware Nederland
	■ Dapas
	■ Exact
	■ IT Risk Control
	■ MLE - Make Life Easier
	■ Payt
	■ Silverfin
	■ Twinfield
	■ Visma Software
	■ Visma | visionplanner
	■ Visma | yuki

Samenwerking kantoor met klanten
	■ Alure Online
	■ Asperion
	■ KING Software
	■ MijnAccountantsPortal
	■ Onyx Cybersecurity
	■ Sdu
	■ SecureLogin
	■ Silverfin
	■ Tess
	■ Visma | visionplanner
	■ Visma | yuki

SBR Assurance
	■ AFAS
	■ Alure Online
	■ Caseware Nederland
	■ KING Software
	■ MijnAccountantsPortal
	■ MLE - Make Life Easier
	■ Silverfin
	■ ValidSign

SBR/XBRL-toepassingen
Specifieke toepassingen op het 
gebied van SBR/XBRL.
	■ AFAS
	■ Alure Online
	■ Asperion
	■ Caseware Nederland
	■ Exact
	■ KING Software
	■ MijnAccountantsPortal
	■ MLE - Make Life Easier
	■ Sdu
	■ SecureLogin
	■ Silverfin
	■ Skopos
	■ Tess
	■ Twinfield
	■ ValidSign
	■ Visma Software
	■ Visma | visionplanner
	■ Visma | yuki

Softwarebeveiliging 
Tokens, encryptie, etc.
	■ Claranet Benelux
	■ IT Risk Control
	■ MindYourPass
	■ Onyx Cybersecurity
	■ SecureLogin
	■ Skopos

Softwarelicenties 
Dienstverlening m.b.t. inventarisatie, 
aankoop en beheer van 
software licenties.
	■ AFAS
	■ Caseware Nederland
	■ Claranet Benelux
	■ Sdu
	■ Visma Software

Telefonie/Voip
	■ Alure Online
	■ Claranet Benelux
	■ Visma | yuki

Trusted Third Parties 
 Dienstverlening om de betrouw baar-
heid van elektronische uitwisseling 
van gegevens te garanderen. 
Bijvoorbeeld door certificaten.
	■ Alure Online
	■ Claranet Benelux

Uren en declaraties 
Invoer weekstaten, ondersteuning 
declaratieproces, facturering.
	■ AdminPulse
	■ AFAS
	■ Alure Online
	■ Exact
	■ KING Software
	■ Payt
	■ Stip•t
	■ Tess
	■ TimeWriter
	■ Twinfield
	■ Visma Software
	■ Visma | yuki

Werkprogramma’s 
 Software voor het genereren van 
vaktechnische werkprogramma’s 
en dossiervorming, veelal een 
geïntegreerde combinatie 
van programmatuur (tool) en 
basisinrichting (template).
	■ AFAS
	■ Caseware Nederland
	■ MLE - Make Life Easier
	■ Payt
	■ Sdu
	■ Silverfin
	■ Twinfield
	■ Visma Software
	■ Visma | visionplanner
	■ Visma | yuki

Workflow/Practice management
	■ AdminPulse
	■ AFAS
	■ Alure Online
	■ Dapas
	■ MijnAccountantsPortal
	■ MLE - Make Life Easier
	■ Payt
	■ Sdu
	■ SecureLogin
	■ Silverfin
	■ Tess
	■ Twinfield
	■ Visma Software
	■ Visma | yuki
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Cloud en SaaS
CRM
Digitaal dossier
Document management/workflow
Kantoorautomatisering
Kantoorplanning
Uren en declaraties
Workflow/Practicemanagement

Visma|AdminPulse
Nieuw!Practicemanagementvooraccountants-enadministratiekantoren

Je kantoor groeit. Het managen van processen en workflows 
wordt steeds complexer. Hoe zorg je ervoor dat je de regie en 
controle behoudt, zodat je blijft voldoen aan de verwachtingen 
van de ondernemer? En tegelijkertijd aan wet- en regelgeving? 
Met AdminPulse manage je complexe processen en workflows 
eenvoudig in de cloud, zodat jouw bedrijf nóg verder kan groeien. 

De functies van AdminPulse
Meer controle op en inzicht in je accountants- of administratiekantoor?  
MetdeinnovatievefunctiesvanAdminPulsemanagejeeenvoudigjekantoor
waar en wanneer je maar wilt. Zo heb je vanuit één digitale werkomgeving 
toegang tot:

 ■ urenregistratie  
 ■ taakplanning
 ■ facturatie
 ■ relatiebeheer  
 ■ kwaliteitscontrole
 ■ documentbeheer
 ■ rapportage

Een Wwft-compliant kantoor
Doorstaat jouw kantoor de klantacceptatie-procedure? De anti-witwas-
wetgeving legt namelijk heel wat verantwoordelijkheid bij jouw kantoor.  
MetAdminPulsemaakjedeadministratieveprocedurevandeklant-
acceptatie eenvoudig en inzichtelijk. Via een handig overzichtsscherm 
zie je in één oogopslag welke gegevens ontbreken. De ingebouwde 
functionaliteiten geven jouw kantoor legale zekerheid, zoals:

 ■ de kwaliteitstoetsing
 ■ risico-analyse
 ■ anti-witwas
 ■ opdrachtbrief
 ■ UBO 

Meer doen, met minder
AdminPulsebeschiktoverplanningssoftware,waardoorjeinstaatbentwerk
beter te spreiden. Krijg een overzicht van de werkvoorraad per medewerker 
en klant. De software genereert automatisch taken voor jouw processen. 
Stel zelf workflows op, koppel deze aan personen én creëer hiermee 
overzicht en efficiency. Dit geeft jou en je medewerkers meer rust en ruimte. 

Hogere marges en voldoen aan de veranderende vraag
MetAdminPulsebespaarjetijd,zodatjeruimtemaaktvoorjeadvies-
dienstverlening. Daarnaast leg je alle klantinformatie tot in detail vast. 
Daarmee maak je jouw advies extra persoonlijk. Met handige rapportages 
krijg je inzicht in de tijdsbesteding per medewerker/klant en de omzet/
winst per klant. Van hieruit kan de focus worden bepaald en signaleer je 
bottlenecks. Dit draagt bij aan de efficiency en het vergroten van de marge. 
AdminPulsebiedtjeallehandvattenomditterealiseren.

Boekhoudkantoor Jazz over AdminPulse
Als accountants- of administratiekantoor heb je te maken met strakke 
deadlines, veel to do’s en allerlei documentatie. Daarnaast moet je veel 
opvolgen en onthouden. Hoe meer klanten, hoe complexer dat wordt.  
Stel je eens voor dat jij alleen voor 240(!) klanten de boekhouding doet. 
Hoe manage je dat? Esther Evers van boekhoudkantoor Jazz doet dat met 
behulpvanAdminPulse.Lees verder 

De software van AdminPulse in 3 minuten
WiljemeerwetenoverhoedeinnovatievefunctiesvanAdminPulsejouw
kantoor verder helpt? Bekijk de video via onderstaande button en ontdek  
in 3 minuten de software. 

Bekijk productvideo

https://www.visma.nl/adminpulse/klantcases/klantcase-boekhoudkantoor-jazz/?utm_source=SRA+IT-Gids&utm_medium=Advertorial+AdminPulse+2022&utm_campaign=Klantcase+Jazz
https://www.youtube.com/watch?v=j5vvvpsaSSo
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AdminPulse

AdminPulse

www.adminpulse.nl

info@adminpulse.nl

CONTACT 

AdminPulse
Wilhelminakade 308
3072 AR Rotterdam

T 010 311 01 20

CONTACTPERSOON
Wendy Alsemgeest
Marketing professional
wendy.alsemgeest@visma.com

Visma|AdminPulse

Jouw eigen digitale 
kantoormanager 
vanaf €55,- per maand

Meer weten?

Download onze productbrochure via 

onderstaande button.

Productbrochure

De voordelen van 
Adminpulse op een rij

Geautomatiseerde workflows en taken

Inzicht in de rentabiliteit van klanten en je werk

Wwft-proof klantdossiers

Klantinformatie tot in de puntjes vastgelegd

Facturen en documenten direct verstuurd

Voor accountants- en  
administratiekantoren

Practicemanagement

https://www.visma.nl/adminpulse/?utm_source=SRA+IT-Gids&utm_medium=Advertorial+AdminPulse+2022&utm_campaign=Link+naar+website
https://www.visma.nl/adminpulse/kennisbank/accountancy-resources/download-brochure-adminpulse/?utm_source=SRA+IT-Gids&utm_medium=Advertorial+AdminPulse+2022&utm_campaign=Productbrochure
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Software is essentieel voor ieder accountants- of administratiekantoor. 
Maar met goede accountancy software alleen maak je niet het verschil. 
Wat je uit die software haalt maakt jouw kantoor onweerstaanbaar voor 
je klant. Met de accountancy software van AFAS heb je een compleet 
pakket in handen. Voor zowel grote als kleine kantoren, volledig online 
en tegen een voordelige vaste prijs per maand.

Wat levert dat op?
 ■ Betrouwbare data uit één database
 ■ Actueel inzicht in hoe je organisatie ervoor staat
 ■ Grip op wetgeving zoals AVG, WWFT en het UBO register
 ■ Altijdbeschikbaarvoorjouwklantviadeaccountancyportal

Accountancy software, maar dan net even anders
De accountancy software van AFAS heeft alle modules die jij als kantoor 
nodig hebt als enige écht met elkaar geïntegreerd. Zo heb je de mogelijkheid 
met één pakket jouw volledige kantoor te digitaliseren en automatiseren met 
een hoogwaardige best practice.

Van CRM tot financieel, van fiscaal tot uren facturatie en van de boekhouding 
van jouw klant tot aan de salarisadministratie via de accountancy portal, alles 
zit er in en wissel je online via een beveiligde verbinding met elkaar uit.

Je eigen accountancyportal
Communicatie vindt plaats tussen drie partijen: de klant, de medewerker van 
jouw klant en jouw collega. Via één platform werk je online samen. Je vindt 
er alles terug; van facturen tot fiscale aangiften en van het digitaal dossier tot 
de verloning van de medewerkers van jouw klant. Doordat de communicatie 
digitaal verloopt, heeft jouw klant altijd en overal inzicht in de situatie en is 
jouw kantoor dus altijd bereikbaar voor eventuele vragen.

 ■  Standaard een accountancyportal meegeleverd
 ■ Zetdezevollediginjeeigenhuisstijl
 ■  Inclusief accorderen en ondertekenen van stukken

Payroll Cloud
Een juist berekend loon dat op tijd wordt betaald. Dat is het minimale wat 
jouwklantmagverwachtenwanneerjijdeverloningverzorgt.MetPayroll
Cloud vereenvoudig je het proces, leg je verantwoordelijkheden neer waar ze 
horen en geniet je van automatische controles, zodat je altijd een juist loon 
uitbetaalt.

De software is volledig geïntegreerd met je eigen accountancyportal en de 
AFASPocketappwaardoorjouwklantofdemedewerkervanjouwklant
altijd toegang heeft tot het dossier of mutaties door kan geven.

Nieuw: AFAS SB+ en de Accountancy Suite
Je doet de boekhouding van je klant op een toekomstbestendige manier. 
Het verschil met andere software is dat dit een alles-in-één-pakket is, waarbij 
je naadloos samenwerkt met de klant én je eigen kantoor ook automatiseert. 
VoorjoualsaccountantisAFASSB+vollediggeïntegreerdmetdeERP-
software voor accountants. De ideale combinatie voor jou en je klanten.

Kies de meest gebruikte fiscale software
De meerwaarde van jouw accountants- of administratiekantoor ligt niet in het 
opstellen van aangiften. Jouw meerwaarde ligt in de kwaliteit van het advies 
en de persoonlijke aandacht die je aan jouw cliënt geeft.

De fiscale software van AFAS is ontwikkeld voor én met accountants kantoren 
en voorzien van alle mogelijkheden. De aangifte software van AFAS is 30 tot 
40% efficiënter dan andere pakketten en voorzien van alle functionaliteiten, 
van IB-aangifte tot Vpb-aangifte, van toeslagen tot country-by-country repor-
ting en van schenkbelasting tot rapportages in het Engels. 

Klanten van AFAS verwerken jaarlijks meer dan 1,4 miljoen fiscale (IB en Vpb) 
aangiften.

RUBRIEKEN 2022/2023

Aangiftesoftware 
Adviessoftware
Authenticatie/autorisatie
AVGPrivacyWetgeving
Cloud en SAAS 
CRM
Digitaal dossier
Documentmanagementworkflow
eFacturatie
Financiële software
Identity & Access Management/
  Signing
Internet boekhouden
Internet salarisverwerking
Jaarrekeningsoftware
Kantoorautomatisering
Mobiliteit/Mobiele apps
Ondertekening/eSigning
Portaaloplossingen
Rapportagesoftware
SBR Assurance
SBR/XBRL-toepassingen
Softwarelicenties
Uren en declaraties
Werkprogramma’s 
Workflow/Practice
  management

Accountancysoftware van AFAS
Automatiseer met één applicatie, jouw hele organisatie

www.sra.nl/biz
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Alles eenvoudig regelen met de app
Razendsnel je verlof boeken of even CRM checken terwijl je bij de klant naar 
binnenloopt.MetdeAFASPocketapphebjealtijdinzichtindebelangrijkste
zaken voor jou als medewerker. Zelfs de medewerkers die je verloont van 
jouw klant kunnen eenvoudig HR zaken regelen met de app.

MetdePocketappvanAFAShebjealtijdenoveraltoegangtotjeCRM,
verlof, verzuim, uren boeken én je openstaande taken. De app voor 
medewerkers van jouw klant beperkt zicht tot HR functies.

De voordelen van AFAS op een rij
 ■ Automatischecontrolesvanfinancieelenpayroll
 ■ Volledigonlineendaarmeealtijduptodate
 ■ Completeaangiftepraktijkinclusieftoeslagen
 ■  Accountancyportal inclusief accorderen en tekenen
 ■ CRM,financieel,fiscaal,uren,factureren,HRM,PayrollenPayrollvoor 
je klant één pakket

 ■ Signaleringenworkflows
 ■  Interactieve dashboards standaard meegeleverd
 ■  Handige overstapservice met extra ondersteuning
 ■  Geen extra kosten voor nieuwe functionaliteit
 ■ Desoftwareisnaéénjaarmaandelijksopzegbaar,jezitdusnooitlang 
aan ons vast

 ■ Al beschikbaar vanaf 5 medewerkers

Over AFAS Software
Werk kan zo veel leuker en beter. En met meer oog voor de maatschappij. 
In veel organisaties zijn mensen druk met de verkeerde dingen. Onnodige 
handelingen, dubbel werk, fouten herstellen: het kost handenvol tijd en 
komt de kwaliteit niet ten goede. De missie van AFAS Software is: inspireert 
beter ondernemen. Dat doet AFAS met software en alles wat ervoor nodig 
is om die software zo te gebruiken dat je er een hoger doel mee bereikt. 
Organisaties houden tijd over voor wat ze echt belangrijk vinden, kwaliteit en 
werkplezier.

CONTACT 

AFAS Software B.V.
Inspiratielaan 1
3833 AV Leusden
Postbus 310
3830 AJ Leusden

T 033 434 38 83

CONTACTPERSOON
Mohamed Amri, manager
Productmanagement AFAS

Accountancysoftware van AFAS
Automatiseer met één applicatie, jouw hele organisatie

sales@afas.nl

www.afas.nl/accountancy

https://twitter.com/afas
https://www.linkedin.com/company/afas-software/?originalSubdomain=nl
https://www.facebook.com/AFASSoftware/
https://www.instagram.com/afassoftware/?hl=en
https://www.youtube.com/user/AFASTV
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Authenticatie/autorisatie
AVGPrivacyWetgeving
Bedrijfsinformatie
Business Continuity
Cloud en SAAS 
Compliance
Creditmanagement
CRM
Digitaal dossier
Document management workflow
eFacturatie
eHerkenning/Eid 
Financiële software
ICT-consultancy/projectmanagement
Identity & Access Management/
  Signing
Internet boekhouden
Kantoorautomatisering
Kantoorplanning
Mobiliteit/Mobiele apps
Ondertekening/eSigning
Portaaloplossingen
Rapportagesoftware
Samenwerken kantoor met klanten 
SBR Assurance
SBR/XBRL-toepassingen
Telefonie/VOIP
TrustedThirdParties
Uren en declaraties
Workflow/Practicemanagement

Alure
OnlinePracticeManagement

Expertoplossing voor de accountant
AlureOnlinePracticeManagementgeeftdeaccountantrustindedagelijkse
werkzaamheden. Zo heb je alle aandacht voor het werk waarmee jij als 
kantoor het verschil maakt bij jouw klanten. 

In control zijn
De expertoplossing Alure Online geeft ondersteuning bij de werkzaamheden 
voor jouw kantoor én klanten. Als accountant heb je een bepaalde visie en 
strategie hoe jij je klanten wilt bedienen. Onze software zorgt ervoor dat jij dit 
op jouw manier kan doen. Efficiënt en klantgericht. Zo werk je samen met jouw 
klanten en automatiseer je waar het kan. Het is de basis van je kantoor. De 
software signaleert en maakt je alert op zaken die spelen en aandacht nodig 
hebben. Je mist geen afspraken en kansen.

Met Alure Online creëren we voor accountantskantoren het totaalbeeld dat 
begint bij het monitoren van het primaire proces van het kantoor. Je wilt weten 
hoe het met de opdrachten, facturatie, dossiervorming en compliance staat. 
Om in control te zijn, wil je de informatie samenbrengen en inzichtelijk hebben 
en compleet kunnen inzien. Het totaaloverzicht en het beeld per medewerker 
en klant zijn van groot belang, net als controles op datakwaliteit. De omgeving 
verandert continu net als opdrachten en klanten. Het is een dynamische 
wereld. De software moet je helpen om de data compleet en juist te houden 
en moet aansluiten op de huidige organisatie en meebewegen met de 
toekomst.

Grote impact en persoonlijk
Met ervaren en betrokken experts werken we elke dag aan practice 
management oplossingen voor accountantskantoren, inclusief vernieuwingen 
waarmee de volgende stap wordt gemaakt. We kennen de branche en 
snappen wat de impact is van innovaties en nieuwe slimme oplossingen. 

Wij zijn er voor je op momenten dat het voor jouw kantoor het belangrijkst is. 
Onze collega’s bezoeken kantoren, denken met je mee en voeren samen met 
jou verbeteringen door. We geven inzicht in wat we per jaar ontwikkelen door 

middel van een roadmap die we met onze klanten maken. We hebben een 
hechte klantgroep die graag deelneemt aan de gratis gebruikersmiddagen. 
Voor nieuwe klanten een mooie gelegenheid om persoonlijk kennis te maken 
met de Alure Online kantoren en ervaringen en ideeën te horen en in te 
brengen.

Over Wolters Kluwer  
Wolters Kluwer is wereldwijd één van de grootste aanbieders van informatie 
en tools voor accountants, fiscale- en financiële professionals. Elke dag 
werken honderdduizend vakmensen over de hele wereld met onze software. 
In hun dagelijkse werk vertrouwen zij op onze expertise en producten. Dankzij 
continue doorontwikkeling komen wij tegemoet aan de toenemende vraag 
naar intelligente software en eenvoudige workflow-tools. Dit doen we door 
deskundige oplossingen te bieden waarbij kennis en technologie voorop 
staan. 
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Alure
OnlinePracticeManagement

www.wolterskluwer.com

nl-taa-advies@wolterskluwer.com

CONTACT 

Twinfield
John Maynard Keynesstraat 355
7559 SV Hengelo

T 074 265 11 11

CONTACTPERSOON
afdeling Sales 
T 033 467 70 02
nl-taa-advies@wolterskluwer.com

Waarom kiezen voor Alure Online?
Met Alure Online ben je in control met relatiebeheer, klantopdrachten, 
klantdossiers, signing van stukken, accountancy werkprocessen, (klant)
communicatie, facturatie, financiële administratie en het uitwisselen van 
gegevens met de facto accountancy software. Alure Online maakt gebruik  
van accountancy templates waarmee jouw kantoor direct aan de slag kan.  
De Alure Online experts zorgen voor de onboarding van jouw kantoor.

 ■ Rijkeaccountancyexpertsolution
 ■ Impact op het kantoor en haar klanten
 ■ Persoonlijkeservice
 ■ KoppelingmetTwinfieldSamenwerken

 
Belangrijkste functies van Alure Online 

 ■ Klantportaal, inclusief online samenwerken
 ■ Ondertekenen en verzenden van aangiften
 ■ Accountancy werkproces ondersteuning
 ■ Actief relatiebeheer, incl. datakwaliteitscontroles
 ■ Campagnemanagement
 ■ Uren en declaraties
 ■ Digitaal dossier
 ■ Digitaal ondertekenen
 ■ Management Insights
 ■ Signalering voor medewerkers
 ■ Signalering voor het kantoor
 ■ Planning&Control
 ■ Financieel
 ■ Koppelingen met de facto accountancy software 
 ■ Automatische bankkoppeling 
 ■ Automatische btw-aangifte 
 ■ Accountancy templates

Meer info?
Alure Online heeft meer dan 35 jaar ervaring in de accountancy markt; 
we maken software voor accountants en stemmen alle innovaties en 
marktontwikkelingen nauw af met accountants en brancheorganisaties.

Ons motto is dan ook ‘Alure Online expert solution is voor accountants, door 
accountants’. 

Ben je geïnteresseerd in specifieke functies? Kijk op de Alure Online website.
Ervaar het zelf. Voor een demovanAlureOnlinePracticeManagementlaten
we je zien hoe je:

 ■ Alledossiersmet1klikbijdehandhebt
 ■ 15%meerefficiencybereikt
 ■ Meer klanten bedient zonder extra personeel
 ■ Alle adressen op 1 locatie
 ■ Koppelgemakkelijkmetanderesoftwarepakketten

 

https://www.wolterskluwer.com/nl-nl/solutions/alure-online-practice-management
https://www.wolterskluwer.com/nl-nl/solutions/alure-online-practice-management?utm_medium=affiliate&utm_source=google&utm_campaign=taxnl_taa-europe-netherlands_multi-product_bj_wknl_tax_web-alure_2022_aug-2022&utm_content=advertorial-SRA-gids
https://e.wolterskluwer.com/aanvraag/demonstratie_alure?utm_medium=affiliate&utm_source=google&utm_campaign=taxnl_taa-europe-netherlands__bj_wknl_tax_web_alure_2021_aug-2021&utm_content=advertorial
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Cloud en SAAS 
Financiële software
Internetboekhouden
Mobiliteit/Mobiele apps
Portaaloplossingen
Samenwerken kantoor met klanten
SBR/XBRL-toepassingen

Samenwerken met klanten kan moeilijk, rommelig en ingewikkeld 
zijn. Asperion stelt je in staat om met elk type ondernemer samen 
te werken. Zo stuur je ze tijdig in de juiste richting en word je die 
gewaardeerde business partner van elke ondernemer.

Complete oplossingen voor accountancy, MKB en ZZP
Asperion biedt zowel professionele boekhoudoplossingen voor de accoun-
tancyalsvoor(zelfstandig)gebruikdoorMKB’ersenZZP’ers.Metdevolledig
webgebaseerde software kan elke accountantspraktijk de dienstverlening 
aan klanten op moderne en efficiënte wijze uitvoeren.

Wat Asperion betreft behoren tijdrovende, handmatige boekhoudwerk-
zaamheden definitief tot het verleden. Om dat te bereiken worden de meest 
recente technieken toegepast zoals: het digitaal factureren, ‘scannen en 
herkennen’ en het automatisch boeken van boekstukken. 

Ook automatische bankkoppelingen met alle grootbanken (ABN-AMRO,  
ING, Rabobank, Knab, bunq) behoren tot het standaard arsenaal aan 
beschikbare functies. Klanten kunnen boekstukken zelf digitaal aanleveren 
op vele manieren: via de accountancyportal of onderweg met de  
mobile app voor Android en iOS. 

Breng de boekhouding naar de broekzak van je ondernemer. 
Onderweg scannen van bonnen en facturen. Met de bonnen scan app van 
Asperion raakt geen bon meer zoek.

Nieuwste mogelijkheden en toch een All-in-one oplossing
Om van de nieuwste technologische mogelijkheden te profiteren is het vaak 
nodig om met verschillende leveranciers tegelijk in zee te gaan. Met Asperion is 
dat niet meer nodig. Alle benodigde functies om bijvoorbeeld boekstukken te 
herkennen en automatisch te boeken zijn ingebouwd.

Onbeperkt scannen en herkennen
Asperion biedt de mogelijkheid om elke administratie te voorzien van onbeperkt 
‘scannen en herkennen’ (OCR). Boekstukscans worden na uploaden automa-
tisch herkend en geboekt. Dit levert een enorme tijd- en kostenbesparing per 
klant op die je ongetwijfeld goed kunt gebruiken!

Asperion

https://www.asperion.nl/productoverzicht/asperion-mobile-app/
https://www.asperion.nl/productoverzicht/bonnen-scan-app-voor-ondernemers/
https://www.asperion.nl/productoverzicht/bonnen-scan-app-voor-ondernemers/
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asperion in beeld

www.asperion.nl/accountants

info@asperion.nl

CONTACT 

Asperion
Gooimeer 3
1411 DC Naarden

T 088 511 11 11

CONTACTPERSOON
Wil de Vries
Manager Accountancy Desk
accountancydesk@asperion.nl

Abonnementsvormen op maat
Asperion biedt de accountancy diverse abonnementsvormen die rekening 
houden met verscheidenheid aan samenwerkingsvormen met de klant. Want 
niet elke klant wil of kan op dezelfde manier bediend worden.  De accountant 
kan bij elke samenwerkingsvorm de volledige controle en eindregie blijven 
voeren over administraties van klanten. Ook klanten met een eigen, zelfstandig 
abonnement kunnen naadloos in de accountancyportal geïntegreerd worden.

Return on Investment
De abonnementsvormen van Asperion zijn scherp geprijsd en daardoor 
snel terugverdiend. De prijs moet daarom ook altijd beoordeeld worden in 
relatie tot de concrete besparingen die gerealiseerd kunnen worden. Je zult 
zien dat de maandelijkse abonnementskosten slechts een fractie zijn van 
het totaal aan besparingen in manuren en andere kosten die nodig zijn voor 
hetuitvoerenvandedienstverlening.Probeerhetnu30dagengratisuiten
oordeel zelf!

Asperion ook voor uw ZZP klanten
Asperion heeft in samenwerking met de Belastingdienst een speciale versie 
gelanceerdvooraluwZZPklanten.Laathenhetinvoerwerkdoenenzelf-
factureren en u ondersteunt en corrigeert waar nodig!
Meer informatie over de AdmInbox ZZP. 

in samenwerking met

Asperion is ISAE3402 type II gecertificeerd
Asperion ondergaat jaarlijks een ISAE3402/II audit. Vraag naar de jaarlijks 
beschikbare audit verklaring als je als controlerend accountant deze nodig 
heeft om er zeker van te zijn dat de door jou gebruikte Asperion software
Diensten voldoen aan de laatste veiligheidseisen. 

Wilt u ook geen klanten meer weg hoeven sturen?
Asperion is de verborgen kracht achter kantoren waarmee ze elke type klant 
kunnen bedienen. Ook elk type klant willen bedienen?  
Ga naar www.asperion.nl/accountants. Laat u vrijblijvend informeren door 
een van onze accountancy supportmedewerkers.

Asperion

https://twitter.com/Asperion
https://www.facebook.com/asperion.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=QO9ZBpppkTY
https://www.asperion.nl/ondernemers/zzp/
https://www.asperion.nl/accountants/
https://www.linkedin.com/company/asperion/
https://www.instagram.com/asperion.nl/
https://www.youtube.com/user/OnlineBoekhouden
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Adviessoftware 
Audit software (dienstverlening)
Cloud en SaaS
CRM 
Digitaal dossier
Documentmanagement/workflow
eHerkenning/eID 

Financiële software 
 IT-audit
Jaarrekeningsoftware
Portaaloplossingen
Rapportagesoftware
SBR Assurance
SBR/XBRL-toepassingen
Software licenties
Werkprogramma’s

CASEWARE NEDERLAND
Vanverantwoordingachterafnaargripopdehelefinanciëleketen

Financiële verantwoordingsinformatie blijft in de toekomst zeker 
zo belangrijk als nu het geval is. Echter, de vorm verandert en de 
frequentie van het rapporteren gaat omhoog. De focus verschuift 
van verantwoording achteraf naar (near) realtime inzicht in de cijfers. 
Wie continu grip heeft op de bedrijfsdata kan beter forecasten. Dat 
leidt weer tot beter onderbouwde beslissingen voor de toekomst. 
Accountantskantoren die deze ontwikkeling doorzien en tijdig hierop 
inspringen, kunnen veel toegevoegde waarde bieden aan hun klanten.   

Kern van de visie is dat Caseware een bijdrage wil leveren aan de kwaliteit en 
betrouwbaarheid van data en de relevantie van informatie. Dit doet Caseware 
door de externe (en interne) accountant te ondersteunen in zijn diverse rollen. 
Hiervoor heeft Caseware standaardoplossingen ontwikkeld met premium 
content voor financiële modellen en elektronische dossiervorming, zowel on 
premise als in de cloud. 

Over Caseware 
Caseware biedt flexibele softwareoplossingen voor de accountancy en 
financiële dienstverlening. We faciliteren alle processen rondom rapportage, 
controle en auditing. De oplossingen kenmerken zich door vakinhoud, 
gebruikersvriendelijkheid en optimale integratie. Caseware werkt nauw 
samen met SRA op het gebied van vaktechniek. De vaktechnische 
content van SRA is in verschillende van de hierna genoemde oplossingen 
opgenomen. Meer weten? Kijk voor meer informatie op www.caseware.nl. 

Overzicht van onze oplossingen

Onderstaande oplossingen zijn los van elkaar verkrijgbaar, maar gezamenlijk 
vormen de oplossingen een krachtige geïntegreerde totaaloplossing.

AuditCase
AuditCase geeft u de benodigde handvatten om optimaal samen te werken en 
effectief te communiceren met uw klanten. Door alle CRM-gegevens op één 
plek te verzamelen heeft u overzicht over alle klantgegevens en documenten. 
Met AuditCase waarborgt u de kwaliteit en zorgt u voor een efficiënt en 
betrouwbaar gebruik van de gegevens. 

De voordelen van AuditCase zijn:
 ■ Aluwdatadirectbijgewerktinallegekoppeldeapplicaties
 ■ Naadloze integratie met Caseware Cloud
 ■ Aluwklant-enrelatiegegevensinzichtelijk
 ■ Procesondersteuningvoordigitaalondertekenen
 ■ Al uw klantdocumenten binnen handbereik
 ■ KoppelingmetMicrosoftOffice365

Caseware Cloud
In de visie van Caseware begint het werken in Cloud met het centraliseren 
van data in in één platform, Caseware Cloud. Hierdoor krijgt u overzicht 
over al uw opdrachten. Middels MONITOR+ wordt automatisch de 
voortgangsinformatie bijgehouden van uw dossiers. Zo kunt u in één 
oogopslag de status inzien van uw samenstel- en controleopdrachten in 
Caseware Cloud. Hierdoor kunt u nog productiever en efficiënter werken met 
uw collega’s en cliënten.  

Cloud-apps
Met Caseware Cloud heeft u één platform voor al uw klantopdrachten. 
Daarnaast biedt het platform u de mogelijkheid om stapsgewijs of volledig 
uit de cloud te werken aan de hand van apps, die zorgen voor specifieke en 
benodigde functionaliteit. De volgende apps zijn nu beschikbaar:

 ■ KLANT+helptumetbehulpvanguidanceenworkflowomrisicoklantenin
kaarttebrengen.Doordegestandaardiseerdeopbouwwerktualtijdcon-
sistent en uniform aan uw opdracht en voldoet u aan de WWFT wet- en 
regelgeving.

 ■ PBC+iseengebruiksvriendelijke,veiligeengestandaardiseerdewijzevoor
hetopvragenvaninformatieenbestandenbijuwclient.

 ■ Met ADV+kuntuefficiënteneffectiefdetussentijdsewerkzaamheden
voor uw client vastleggen. Hiermee legt u de basis voor uw samensteldos-
sier.

 ■ Met SAMENSTEL+ stelt u de jaarrekening voor micro, kleine en middel-
groteentiteitensnelleropdanooittevorenzonderhierbijdekwaliteituithet
oogteverliezen.VolledigvolgensdeNVCOS4410enHandreiking1136.

 ■ Met VPB+kuntudirectvanuituwsamensteldossierdeVPBaangiftedoen
voor uw client.

www.sra.nl/biz
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caseware in beeld

www.caseware.nl

info@caseware.nl

CONTACT 

Caseware Nederland BV 
Amersfoortseweg 15f 
Postbus 2112 
7302 EM Apeldoorn 

T 055 360 10 50 

>> INKOOPAFSPRAAK SRA

CASEWARE NEDERLAND
Vanverantwoordingachterafnaargripopdehelefinanciëleketen

Working Papers
WorkingPapersisdemeestuitgebreideenflexibeleoplossingvoorhet
opstellen en controleren van verantwoordingsinformatie. U beschikt over 
volledig elektronische klantdossiers die u snel en efficiënt kunt inrichten. 
WorkingPapersheeftkoppelingenmetvrijwelelkfinancieelpakketenmet
een reeks fiscale aangifte pakketten.

Financials
Voor het maken van de rapportages, zoals de jaarrekening, gebruikt 
u Financials. Met Financials maakt u slim gebruik van in het dossier 
opgeslagen brongegevens. Bij het aanmaken van een rapportage (ongeacht 
welke)wordendebrongegevensrealtimevanuithetWorkingPapersdossier
in de rapportage geladen. U hergebruikt data en werkt hierdoor efficiënt. 
Voor het publiceren van de jaarrekening maakt Financials gebruik van 
SBR. Met een druk op de knop wordt de jaarrekening naar de Kamer van 
Koophandel verzonden. 

SRA Manager
De SRA Manager is een geavanceerde applicatie voor effectieve en efficiënte 
werkprogramma’s en werkstappen inclusief dossiervorming voor: 

 ■ Samenstelopdrachten
 ■ Beoordelingsopdrachten 
 ■ (Wettelijke)controleopdrachten

Daarnaast bieden de managers u alle vrijheid om documenten volgens uw 
eigen kwaliteitsstandaarden in te richten en rekening te houden met de 
specifieke situatie van uw klant. Onze oplossingen zijn volledig afgestemd 
op de geldende wet- en regelgeving. U werkt dus altijd volgens de nieuwste 
inzichten en interpretaties.

On Azure
Volledige ontzorging, dat is Caseware On Azure. Al uw vertrouwde Caseware 
programma’s gehost op het platform van Microsoft Azure. Hierdoor is 
de software altijd up-to-date en heeft u ook geen omkijken meer naar 
onderhoud. Zo bent u altijd verzekerd van de laatste versie en de juiste wet- 
en regelgeving.

Toekomstgericht adviseren met zekerheid!
De Ondernemingsradar stelt u in staat vooruit te kijken. Op basis van uw 
cijfers worden alle knoppen waar een ondernemer aan kan draaien in 
kaart gebracht. Zo kunt u snel zien wat de effecten zijn als bijvoorbeeld uw 
inkomsten stijgen of dalen ten opzichte van uw kosten.

Ook in tijden van crisis kunt u hierdoor overzicht en inzicht genereren. 
Wat gebeurt er bijvoorbeeld als de betalingstermijnen door uw klanten 
langer worden en wat doet dit met uw cashflow? Op al deze vragen wilt 
u als financieel professional of adviseur antwoord geven. Het kan met de 
Ondernemingsradar.

Haal meer uit uw software met Caseware Trainingen
Kwaliteit en efficiency in de samenstel- en controlepraktijk zijn belangrijke 
thema’s binnen ons trainingsaanbod. Tijdens een training maakt u niet alleen 
kennis met de ins en outs van onze software, u krijgt ook meer inzicht in 
de achterliggende processen. Zo leert u op de meest efficiënte manier met 
onze software te werken, en leert u hoe u uw processen nog beter kunt 
automatiseren. Dit alles om de kwaliteit en efficiency van uw dienstverlening 
te verhogen.

https://twitter.com/CaseWareNL
https://www.linkedin.com/company/caseware-nederland-bv/
https://www.youtube.com/channel/UC-TOdtFPcA2Z2R-VPkiXRIg
https://www.sra.nl/kantoorondersteuning/inkoopafspraken-en-samenwerkingsverbanden/it-audit-diensten-en-tools
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Authenticatie/autorisatie 
Cloud en SaaS
Datacommunicatie/netwerken
Hardware
Hardware beveiliging
ICT-consultancy/projectmanagement
Identity & Access Management/
   Signing
Kantoorautomatisering
Mobiliteit/Mobiele apps
Outsourcing
Portaaloplossingen
Printers/copiers/multifunctionals
Randapparatuur
Softwarebeveiliging
Softwarelicenties
Telefonie/VOIP
TrustedThirdParties

Neem security serieus!
Databeveiliging is een actief proces. De meeste organisaties beschikken 
echter niet over een IT-afdeling die 24 uur per dag de bewaking kan 
verzorgen. Het actueel houden van kennis op het gebied van informatie-
beveiliging is bovendien kostbaar en tijdrovend. Toch is een adequate 24x7 
beveiligingsstrategie noodzakelijk, want een succesvolle hackpoging kan 
grote gevolgen hebben. 

Claranet Cyber Security Nederland
Het onlangs opgerichte Claranet Cyber Security Nederland combineert 
jarenlange internationale ervaring op gebied van security met lokale 
invulling door specialisten op gebied van cloud, netwerk en online 
werkplekken. Onder de merken van Sec-1 en NotSoSecure hebben we 
ruim 18 jaar ervaring opgedaan in cybersecurity-services en training voor 
de grootste merken over de hele wereld. Met meer dan 10.000 uitgevoerde 
pentestdagen per jaar zijn onze beveiligingsexperts toonaangevend op het 
gebied van technische mogelijkheden en werken op een vriendelijke en 
resultaatgerichte manier.

Lokale invulling
Uit de ervaring die we de afgelopen tijd hebben opgedaan, leren we de 
juiste lessen en passen die toe met de lokale teams, zodat we de cultuur, 
gewoonten en ervaring van het land direct meenemen in de dienstverlening. 
In Nederland hebben we zo’n 75 mensen die niet alleen een schat aan 
IT-ervaring hebben, maar inmiddels hun sporen hebben verdiend op het 
gebied van databeveiliging. We gebruiken diensten die we als Claranet groep 
kunnen leveren, en combineren dat met de dienstverlening die we lokaal al 
jaren leveren tot een compleet portfolio aan securitydiensten.

Elke stap telt
Elke organisatie is een digitaal doelwit ongeacht de branche of business. 
Achterover leunen is daarom simpelweg geen optie, iedere organisatie moet 
aan de slag met security. De ontwikkelingen gaan  razendsnel en zijn amper 
bij te houden. Ons advies is om van security een boardroom-topic te maken. 
Elke aanpassing, elke maatregel, al is die nog zo klein, is een extra drempel 
voor de cybercrimineel om binnen te komen en loont direct. Claranet staat 
klaar om je te helpen en ondersteunen in operationele planning richting een 
langetermijnstrategie op security-gebied. Om direct aan de slag te gaan, 
hebben we een security-scorecard ontwikkeld, waarmee we binnen een 
paar uur de grootste prioriteiten kunnen pinpointen. Neem contact met ons 
op om die belangrijke stap in een betere beveiliging te zetten!

Claranet Benelux
Expert in IT-infrastructuur én databeveiliging
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claranet in beeld

www.claranet.nl/branches/
accountancy

verkoop@claranet.nl

CONTACT 

Claranet Benelux
Science Park Eindhoven 5630
5692 EN Son

T 040 239 33 00

CONTACTPERSOON
Geert Mossink
Account Manager
T 040 239 33 01
geert.mossink@nl.clara.net

Veilige en flexibele werkplekken
Onder druk van recente ontwikkelingen is de behoefte om plaats- en 
tijdsonafhankelijk te werken de afgelopen tijd enorm gegroeid. De moderne 
werkplek bestaat niet meer traditioneel uit een desktop, monitor, toetsenbord 
en muis. Inmiddels bestaat de werkplek uit meerdere devices, zoals een 
desktop, laptop, tablet en smartphone, uitgebreid met de beveiligde online 
werkplek, office-pakket en probleemloze (en draadloze) netwerktoegang.

De online werkplek van de toekomst
ClaranetWorkSmart365biedteenprofessioneelbeveiligdportaalnaar 
jouw (bedrijfs)applicaties. Het enige dat je nodig hebt, is een desktop, laptop, 
tablet of smartphone met internetverbinding. De bediening is uitermate 
eenvoudig, werkt op alle apparaten én is veilig op alle apparaten. Je logt in 
via een eigen webpagina en hebt via single-sign-on toegang tot jouw eigen 
bureaublad met persoonlijke applicaties en gegevens. Jouw e-mail, agenda 
en bedrijfsapplicaties op één plek zijn binnen handbereik, waardoor je alle 
vrijheid hebt om te werken waar en wanneer je wilt.

Optimale databeveiliging
Claranet biedt optimale bescherming van alle bedrijfskritische data, waar 
deze ook wordt opgeslagen. In de public cloud maken wij gebruik van 
de beveiligingsmaatregelen van bijvoorbeeld Microsoft Azure en staat de 
data in onze eigen private cloud dan bewijzen onze certificeringen dat wij 
databeveiliging serieus nemen.

Referentie
Joost Kemps (manager Business & ICT), Joanknecht
“Joanknecht heeft voor Claranet gekozen vanwege het kritisch meedenken 
met onze probleemstelling, de adviserende rol waarbij Claranet de business 
goed kent en de omvang van de organisatie waardoor er vlug geschakeld 
kan worden. Het vertrouwen heeft zich ruimschoots terugbetaald en we zien 
dat de samenwerking alleen maar sterker is geworden na de implementatie 
van het project.”

Claranet Benelux
Expert in IT-infrastructuur én databeveiliging

https://www.claranet.nl/videos
https://twitter.com/Claranet_NL
https://www.facebook.com/ClaranetBenelux/
https://www.linkedin.com/company/claranet-benelux-b-v-/
https://www.claranet.nl/branches/accountancy
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Met BiZ beschikt u over extra data voor  

strategisch advies en een brede  onder-

bouwing bij cijferbeoordelingen, 

financieringsaanvragen en 

 bedrijfsoverdrachten:

 √ 385.000 jaarrekeningen in 400+ branches

 √ Jaarlijksaangevuldmetzo’n50.000jaar-

rekeningen

 √ Nuookmetmeerjarenvergelijkingenen

 detailrapporten

 √ Onbeperkt downloaden

Maak kennis met het vernieuwde Branche in Zicht! Als SRA-lid heeft u  

toegang tot het meest volledige branchebrede benchmarkplatform van Nederland.  

Een uniek en waardevol kennisinstrument.

Benieuwd naar de nieuwe mogelijkheden? Ga naar sra.nl/biz en vraag een demo aan.

Hoe scoort úw klant ten
opzichte van de concurrent?

Waar zijn verbeteringen mogelijk? Waar scoort uw 

klant boven- (of onder)gemiddeld? Wat zijn de 

trends en ontwikkelingen in de branche? En wat  

zijn risico’s voor uw klant? 

Geef uw adviesgesprek nog meer dimensie 

met waardevolle branchespecifieke 

inzichten van BiZ. Exclusief voor SRA-leden.

https://www.sra.nl/biz?utm_source=SRA-homepage&utm_medium=Banner&utm_campaign=Branche-in-Zicht
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www.sra.nl/educatie

Naast genoemde cursussen 

hebben wij ook een uitgebreid 

cursusaanbod op het gebied 

van IT-auditing.

>   Klik voor meer informatie 

op de cursustitel

lgijsbers@sra.nl

Bent u op zoek naar een cursus om uw kennis op het gebied van IT 
te ontwikkelen? SRA-Educatie biedt u verschillende cursussen aan. 
Naast ons aanbod aan cursussen op het gebied van nieuwe tech-
nologische ontwikkelingen informeren wij u bijvoorbeeld ook graag 
over het effectief gebruik van Excel en Power BI.

Excel formules & functies
Leg de basis om Excel effectiever in te zetten in uw dagelijkse praktijk door 
een efficiënt gebruik van formules en functies.
(11 oktober 2022, EOCU34780, 4 PE)

Data-analyses opzetten met Power BI
Uw klant heeft veel data tot zijn beschikking. Hoe benut u deze data voor 
uwadviesenoverigedienstverleningmetbehulpvanPowerBI?
(1 november 2022, EOCU36006, 6 PE)

Data-analyse met Excel in de accountantspraktijk 
Hoe zet u data-analyse in bij cijferanalyses, controles én advisering? Leer hoe 
u direct winst behaalt met data-analyse in uw controle- en samenstelpraktijk. 
(8 november 2022, EOCU34813, 9 PE)

Cyberrisico’s herkennen en adviseren over passende maatregelen
Het is niet de vraag óf u wordt gehackt, maar wanneer, hoe vaak en hoe 
groot de schade is. Zijn de informatiesystemen van u en uw klant bestand 
tegen deze digitale risico’s? 
(10 november 2022, EOCU34794, 6 PE)

Management dashboards en rapportages 
Uw klant heeft veel data tot zijn beschikking. Hoe benut u deze voor uw 
advies en dienstverlening? Visualiseer uw advies met dashboards en 
rapportagesinExcelenPowerBI.
(15 november 2022, EOCU34466, 6 PE)

Excel voor accountants en financieel managers
Excel biedt voor accountants en financials tal van voordelen. Tijdens deze 
tweedaagse cursus leert u meer uit Excel te halen en Excel nog efficiënter in 
te zetten. 
(17 november en 1 december 2022, EOCU34778, 12 PE)

Exact Online voor financials
Steeds meer mkb-ondernemers maken gebruik van Exact Online.  
Leer tijdens deze cursus alle ins en outs van dit pakket en werk efficiënter 
samen met uw klant.
(23 november 2022, EOCU34792, 4 PE)

Digitale transformatie van uw kantoor
De wereld verandert, technologie wordt elke twee jaar twee keer zo slim. 
Impact op de digitale omgeving van het accountantskantoor is onvermijde-
lijk. Hoe speelt u hier op de juiste manier op in?
(29 november 2022, EOCU34690, 4 PE)

Interactieve dashboards en visualisaties met Power BI
U weet hoe u eenvoudige rapportages en dashboards moet maken.  
Maar hoe ontwerpt u een gepersonaliseerd (klant)dashboard met zowel 
financiële als operationele stuurinformatie? 
(30 november 2022, EOCU34467, 6 PE)

Hacking en cyberrisico’s: de ‘must knows’ voor de mkb-accountant
Cyberrisico’s hebben grote gevolgen voor de continuïteit van onder-
nemingen. Leer hoe een hacker denkt en werkt en herken sneller dreigende 
risico’s bij uw klant en kantoor.
(8 december 2022, EOCU35122, 4 PE)

Hoe houdt u uw IT-kennis op peil?
Een greep uit ons cursusaanbod 

MEER INFORMATIE? 

Wilt u meer weten of een 
aanbieding op maat?  
Kijk voor de meest actuele 
informatie op www.sra.nl/educatie. 

Voor meer informatie of een 
incompany cursus voor uw  
kantoor neemt u contact op met 
Laura Gijsbers, projectmanager 
educatie ICT, T 030 656 60 60.

Maak kennis met het vernieuwde Branche in Zicht! Als SRA-lid heeft u  

toegang tot het meest volledige branchebrede benchmarkplatform van Nederland.  

Een uniek en waardevol kennisinstrument.

Hoe scoort úw klant ten
opzichte van de concurrent?

https://www.sra.nl/educatie/zoekresultaten?eduvakgebied=Accountancy&eduvakgebiedverfijning=IT-auditing
https://www.sra.nl/educatie/zoekresultaten?zoekterm=it-audit
https://www.sra.nl/educatie/excel-formules--functies
https://www.sra.nl/educatie/data-analyses-opzetten-met-power-bi
https://www.sra.nl/educatie/data-analyse-met-excel-in-de-accountantspraktijk
https://www.sra.nl/educatie/cyberrisicos-herkennen-en-adviseren-over-passende-maatregelen
https://www.sra.nl/educatie/management-dashboards-en-rapportages
https://www.sra.nl/educatie/excel-voor-accountants-en-financieel-managers
https://www.sra.nl/educatie/exact-online-voor-financials
https://www.sra.nl/educatie/digitale-transformatie-van-uw-kantoor
https://www.sra.nl/educatie/interactieve-dashboards-en-visualisaties-met-power-bi
https://www.sra.nl/educatie/hacking-en-cyberrisicos-de-must-knows-voor-de-mkb-accountant
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Bedrijfsinformatie
Cloud en SaaS
Compliance 
Kantoorautomatisering
Rapportagesoftware
Workflow/Practicemanagement

Dapas Software B.V.

Dapas Software is een innovatieve IT-dienstverlener, die accountants- 
en administratiekantoren helpt om meer grip te krijgen op hun 
werk- en risk processen. Wij weten exact hoe de processen binnen 
accountantskantoren eruitzien, onder meer omdat we zelf binnen die 
muren gewerkt hebben. Daardoor kunnen we ook gelijk een gesprek 
op een ander niveau met u voeren én tempo maken.

Of u nu thuis of op kantoor werkt, wij stellen u in staat om met onze software 
binnen uw organisatie méér standaardisatie, méér inzicht en méér rendement 
te realiseren. Hiervoor hebben wij twee applicaties ontwikkeld:

 ■ de Dapas Compliance Manager; en
 ■ deDapasProcessManager.

Dapas Compliance Manager

In control met SRA-Dapas Compliance Manager
Audit, non-audit of overige dienstverlening, alle SRA-kantoren hebben met 
compliance te maken. Werkt uw kantoor niet in overeenstemming met de 
huidige wet- en regelgeving, dan loopt u het risico daar negatieve gevolgen 
van te ondervinden. Om de kantoren grip te geven op het compliance proces 
hebben wij de Dapas Compliance Manager ontwikkeld. Deze workflowtool 
is aangevuld met uitgebreide SRA-content, waardoor iedere cliënt- en 
opdrachtacceptatie én -continuatie aan de eisen uit de wet- en regelgeving 
(waaronder Wwft) getoetst kan worden. Het bijhouden van lijsten in Word of 
Excel is niet meer nodig; met de SRA-Dapas Compliance Manager wordt het 
complianceproces volledig gedigitaliseerd en gestroomlijnd.

Ten aanzien van de cliënt- en opdrachtacceptatie én -continuatie zorgt onze 
applicatie voor:

 ■ Hetsupereenvoudig,gestructureerdenoverzichtelijkinkaartbrengen,
vastleggen en  onderbouwen van onder andere:
 Wwft-cliëntenonderzoek;
 integriteitsrisico’s;
 UBO’s;
Pep-enSanctiechecks;
 Groepsstructuren.

 ■ Standaardisering van het acceptatie- en continuatieproces voor uw  cliënten 
én  opdrachten aan de hand van slimme vragenformulieren;

 ■ Hetefficiëntdoorlopenvanhetcomplianceprocesbinnenuworganisatie
metinachtnemingvanverschillenderollenenbijbehorenderechten;

 ■ 24/7beschikbaarheidenaltijdup-to-datevragenlijstenopbasisvande
 huidige wet- en regelgeving, opgesteld door SRA;

 ■ Inzicht in risico-inschattingen op gebied van Wwft en integriteit van uw 
klantenportefeuille alsmede inzicht in de status van de acceptaties en 
 continuaties;

 ■ CRM-integratie.

No brainer
Wij vinden dat de kosten voor 
het gebruik van de SRA - Dapas 
Compliance Manager geen show-
stopper mag zijn. Vandaar ons 
gedifferentieerde prijsmodel 
in: raadpleger, bewerker of 
verantwoordelijke. U bepaalt zelf 
voor welke medewerkers u welke 
licentie afneemt. U betaalt dus nooit 
teveel. Er kan direct gestart worden 
met de applicatie, zonder training of 
implementatie.
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dapas in beeld

www.dapas.nl

info@dapas.nl

CONTACT 

Dapas Software
Leonard Springerlaan 19
9727 KB Groningen

T 085 273 23 14

Dapas Software B.V.

DapasProcessManager

U wilt meer grip op uw werkprocessen en meer rendement. 
Softwarepakketten die niet met elkaar willen ‘praten’, dragen daar in 
negatievezinaanbij.DeDapasProcessManagerhelptudaarommet:

 ■ Standaardisatie van uw werkprocessen;
 ■ Efficiencyverbetering;
 ■ Voldoen aan compliance-eisen;
 ■ Inzichtinuwbedrijfsvoering-zowelreflecterendalsvoorspellend;
 ■ Meer grip, meer controle.

Standaardisatie
DeDapasProcessManagerintegreertdeverschillendewerkprogramma’s
waar u mee werkt en dwingt standaard werkwijzen af. Zo kan een volgende 
stap in het werkproces niet gestart worden voordat de voorafgaande stap 
volledig is afgerond. 

Compliance
DeDapasProcessManagerdwingtcomplianceaf.Deworkflowskunnen
bijvoorbeeld zodanig worden ingericht dat er geen definitieve jaarrekening 
naar een cliënt kan worden verstuurd, zonder een getekende LOR in het 
dossier.

Inzicht
DeDapasProcessManagerbrengtdestatusvandeverschillende
opdrachten voor u in kaart en laat zien welke processtappen er nog 
gezet moeten worden, maar ook wiens handjes er bij de verschillende 
processtappen betrokken zijn (audit trails). Daarmee krijgt u inzicht én 
overzicht. Deze functie zorgt er voor dat het niet uitmaakt of uw medewerkers 
vanuit huis of kantoor werken. Iedereen weet wat er onder handen is en wat 
van hen verwacht wordt.

Management Dashboard
DeDapasProcessManagerreiktuookmanagementinformatieaan. 
DegrafiekenbinnenhetDPMManagementDashboardlatendirectzientot
welke fasen workflows doorlopen zijn en waar ze eventueel stagneren.  
Kijken kan op het niveau van de individuele gebruiker en op kantoorniveau. 
Dat levert bruikbare stuurinformatie op.

https://www.youtube.com/channel/UCYfw4ccdnD0JJozt0-FFWTg/feed
https://twitter.com/DAPASsoftware
https://www.linkedin.com/company/dapas-software/
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Aangiftesoftware
Administratieve dienstverlening
Adviessoftware
Audit software (dienstverlening)
Bedrijfsinformatie
Cloud en SaaS
Compliance
Creditmanagement
CRM
Digitaal dossier
Documentmanagement/workflow
eFacturatie
eHerkenning/Eid
Financiële software
HRM (ondersteuning)
ICT-consultancy/projectmanagement
Internetboekhouden
Internetsalarisverwerking
Jaarrekeningsoftware
Kantoorautomatisering
Kantoorplanning
Mobiliteit/Mobiele apps
Payroll
Portaaloplossingen
Rapportagesoftware
Samenwerken kantoor met klanten
SBR Assurance
SBR/XBRL-toepassingen
Uren en declaraties
Werkprogramma’s
Workflow/Practicemanagement

Maak kennis met de accountancy software van Exact
Wij zijn Exact, leverancier van de meest complete en slimste software voor de 
accountancy sector. Met onze totaaloplossing maak je jouw dienstverlening 
en kantoorbeheer sneller en slimmer. Zo bespaar je tijd, voer je administratieve 
taken efficiënter uit en verhoog je de klanttevredenheid met digitaal gemak en 
inzicht. Ruim 550.000 bedrijven vertrouwen voor hun cijfers op software van 
Exact.

De ideale samenstelling voor kleine en grote kantoren
Wist je dat onze accountancy software de ideale samenstelling vormt voor 
kleine en grote kantoren? Bij ons kies je namelijk zelf wat je nodig hebt. Zodra 
jemeercombineertwordthetresultaatkrachtigerenwerkjeefficiënter.Ga je
voor al jouw diensten in één omgeving? Met onder andere boekhouding, 
aangiftes, jaarrekeningen, real-time rapportages, salarisadministratie én eigen 
kantoorbeheer. Of liever beginnen met de boekhouding of eerst fiscaal?  
De keuze is aan jou. 

Waarom kiezen voor accountancy software van Exact?

Slim samenwerken met je klanten
Online samenwerken is dé kracht van onze accountancy software. Bied 
digitaal gemak aan klanten via Mijn[Kantoor] waarvoor jij de boekhouding doet. 
Eén moderne app voor al je klanten voor aanleveren, communiceren, inzicht 
en de opbouw van het volledige klantdossier. 

Verminder de piekbelasting 
Standaardiseer je kantoorprocessen, want zo leveren klanten hun 
administraties makkelijker, vollediger en tijdiger aan. Win tijd met slimme 
automatisering en beschik altijd over inzichten die je helpen vooruit te 
kijken. Onze accountancy software is zelflerend en neemt werk van je over 
via automatische bankkoppelingen, intelligente scanning en automatische 
robotsuggesties. 

Combineer tot één totaaloplossing 
Combineer onze accountancy oplossingen om te komen tot één productie-
straat. Van financieel naar rapportage en van rapportage naar fiscaal. Het 
resultaat? Tijdsbesparing, consistentie én minder kans op fouten. Ook krijg 
je domeinoverstijgende inzichten over jouw cliënten om zo op maat advies 
te kunnen geven. Liever koppelen met een van je bestaande systemen? 
Ons opensysteembiedtdemogelijkheden.

Ambitieuze accountants en boekhouders kiezen software van Exact 
Slim met klanten samenwerken, adviseren en digitaliseren? De accountancy 
software van Exact ondersteunt het allemaal. Wij ondersteunen jouw ambitie 
om hogere marges en klanttevredenheid te realiseren. Met online accountancy 
software heb je een stevige basis voor ontwikkeling van onderscheidende 
dienstverlening en krachtige verdienmodellen.

Download hier het informatiepakket

Exact Software Nederland

https://files.exact.com/static/web/downloads/NL-ACY-Factsheet-AccountancySuiteCompleet.pdf?_gl=1*3w3wgq*_ga*NjY4ODY2MTA4LjE2MzI0ODE3NzY.*_ga_0SWYGNDPGG*MTYzMjQ4MTc3NTQ0Ni5lMzJ5YWJudy4xLjEuMTYzMjQ4MTc3NS42MA..#_ga=2.29282165.894209102.1661419319-668866108.1632481776?utm_campaign=CTA_SRA IT-Gids-2022-2023_Factsheet EOL ACY&utm_source=SRA&utm_medium=IT-gids&utm_content=Factsheet-EOL-ACY
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 Exact Software Nederland

www.exact.nl/accountancy

info@exactonline.nl

CONTACT 

Exact Software Nederland B.V.
Molengraaffsingel 33
2629 JD Delft

T 015 711 51 00 

CONTACTPERSOON
Martin van Vliet
Senior Commercial Product 
 Manager
martin.van.vliet@exact.com

Exact Software Nederland

https://www.youtube.com/c/ExactGlobal
https://twitter.com/Exact_NL
https://www.facebook.com/ExactWorld
https://www.linkedin.com/company/exact/
http://www.exact.com/nl/producten/accountancy
http://www.exact.com/nl/producten/accountancy
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IT Risk Control is een onafhankelijke aanbieder van IT-auditdiensten, 
data analysetools en -adviesdiensten. Graag zijn wij voor u dé partij 
om uw kantoor en/of uw klanten te ondersteunen bij uiteenlopende 
IT-gerelateerde vraagstukken. De kracht van IT Risk Control is dat 
wij niet alleen slimme producten en diensten aanbieden maar u ook 
kunnen helpen bij het daadwerkelijk benutten daarvan.

Uitdagingen Accountancy
IT en de daarmee samenhangende vraagstukken staan steeds hoger op 
de agenda van de accountant. Dit betreft zowel onderwerpen die spelen 
bij het eigen kantoor als bij klanten. Bijvoorbeeld zo efficiënt mogelijk 
uitvoeren van werkzaamheden, geautomatiseerde gegevensuitwisseling 
met cliënten, aanpak en inzet van IT Audit en hoe om te gaan met data 
analyse in de controle. En dan uiteraard nog de vraagstukken rondom 
informatiebeveiliging. 

Wij helpen u graag
Met onze jarenlange ervaring en de pragmatische en kosteneffectieve 
producten en diensten ondersteunen wij u graag bij deze vraagstukken.  
Dat onze aanpak werkt, bewijzen onze klanten, zie  
www.itriskcontrol.nl/over-ons-klanten.

Omschrijving product/dienst 
In de loop van de jaren hebben wij een aantal producten en diensten 
ontwikkeld, specifiek voor u als accountant. Zonder veel inspanningen en 
hoge kosten kunt u snel profiteren van de voordelen, risico’s vermijden en
kansen benutten. Onderstaand een korte beschrijving van een aantal van 
deze producten en diensten.

IT Audit Essentials, bespaar kosten en maak uw werk gemakkelijker! 
Een ‘must have’ om snel en tegen lage kosten inzicht te krijgen in de IT 
General Controls. IT audit Essentials is een online assessment waarmee wij 
een laagdrempelige en kosteneffectieve aanpak met een hoge toegevoegde
waarde realiseren. Naast het algemeen belang voor de controle is dit inzicht 
randvoorwaarde voor het kunnen toepassen van data analyse en te kunnen 
vertrouwen op lijstwerk. Voor meer informatie, voorbeelden en een gratis IT 
Audit Essentials assessment, zie www.itriskcontrol.nl/it-audit-essentials.

Data analyse/Easy2Analyse 
Zowel in de controle- als in de samenstelpraktijk is data analyse niet 
meer weg te denken. Het onbenut laten van de mogelijkheden zet je als 
accountant al snel op achterstand. Data analyse vergroot de efficiency van 
de controle en nog belangrijker, het verhoogt de kwaliteit van de controle en 
de dienstverlening aan uw klanten. Steeds meer geldt ´pas toe of leg uit .́  
Met Easy2Analyse bieden wij een kosteneffectieve tool voor data analyse.
Een krachtig hulpmiddel voor de inhoudelijke analyse met meer dan 
150 voorgedefinieerde analyses en controles. Verwerkt alle gangbare 
auditfiles financieel, kassa- en salarissystemen maar ook de gangbare 
bankbestanden. Technische kennis is niet nodig. Automatische log van 
uitgevoerde analyses en verslag van werkzaamheden ondersteunen 
een efficiënte dossiervorming. Netwerkanalyses maken geldstromen en 
boekingsgangen snel inzichtelijk, zie Easy2Analyse.

Informatiebeveiliging
Organisaties van klein tot groot maar ook individuen zijn doordrongen van 
het belang van informatiebeveiliging. Soms door schade en schande wijs 
geworden maar ook omdat dreigingen, inbreuken en gevolgen vaker in het 
nieuws en steeds dichterbij komen.

Waarom moet uw kantoor hier iets mee?
De impact van verstoringen in uw automatiseringsprocessen door een 
beveiligingsincident kan enorm zijn. Bijvoorbeeld het aantasten van uw 
dienstverlening aan uw klanten tot zelfs het volledig lamleggen van uw 
bedrijfsvoering. Maar er is meer.

Ook regelgeving vanuit de AFM en toenemende eisen van uw stake-
holders vragen om een actieve informatiebeveiliging. De keten is zo 
sterk als de zwakste schakel en dat wil uw kantoor zeker niet zijn, toch? 
Informatiebeveiliging ‘plak je niet’ even tegen een organisatie aan. 
Informatiebeveiliging vereist een gedegen aanpak, afgestemd op de specifieke 
situatie.Pakjedatgoedopdanervaarjenietalleendelastenmaarplukje
vooral ook de lusten omdat je als kantoor sterker en beter wordt.

IT Risk Control 
Uw partner voor IT Audit, Data analyse en Cyber weerbaarheid
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https://www.easy2analyse.nl
https://www.easy2analyse.nl/
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www.itriskcontrol.nl

info@itriskcontrol.nl

CONTACT 

IT Risk Control BV 
Gareelhoek 54
7546 MZ Enschede

CONTACTPERSONEN
Wil Ehren 
T 06 53 94 84 79 
wil@itriskcontrol.nl

Joost Kouwenberg
T 06 53 62 57 90
joost@itriskcontrol.nl

>> INKOOPAFSPRAKEN SRA

Onze oplossing
MetP/ISMSvanIRM350bieden
wij een management-systeem 
voor informatiebeveiliging en/
of privacy management. Het 
wiel uitvinden hoeft niet meer, dat hebben wij al gedaan. Direct na de 
aanschaf bent u startklaar met onze moderne SaaS aanpak. De inhoud biedt 
diverse praktische documenten, zoals voorbeelden voor beleid, richtlijnen, 
procedures of maatregelen waardoor u een vliegende start kunt maken om 
te voldoen aan de richtlijnen van uw keuze. 

U kiest zelf de route en snelheid die past bij uw organisatie en doelen. 
Bijvoorbeeld door te starten met de maatregelen voor de AFM richtlijnen 
informatiebeveiliging. Op elk moment kunt u dit uitbouwen naar ISO 27001 
ofanderenormenkaders.DesgewenstkuntuookPrivacymanagementals
maatregelenset toevoegen volgens ISO 27001. CyberManager is standaard 
voorzienvaneenverwerkingsregisterendemogelijkheidomDPIA’suitte
voeren.  

CyberManager ondersteunt zowel de invoering als het borgen van het 
risicomanagement-proces tot aan het certificeren voor ISO27001.  
Graag helpen wij de noodzakelijke zaken praktisch, concreet en 
 doelgericht te regelen, zonder dat u daarbij eerst het wiel opnieuw  
moetuitvinden.Precieszoalsuvanonsgewendbent,zie 
www.itriskcontrol.nl/diensten-risicomanagement.

Tot slot 
Benieuwd hoe wij u kunnen helpen met deze of andere IT gerelateerde 
vraagstukken? Kijk op onze websites en neem contact met ons op voor een 
vrijblijvende afspraak, zie www.itriskcontrol.nl/contact.

IT Risk Control 
Uw partner voor IT Audit, Data analyse en Cyber weerbaarheid

https://www.linkedin.com/company/it-risk-control/
https://twitter.com/itriskcontrol
https://www.sra.nl/kantoorondersteuning/inkoopafspraken-en-samenwerkingsverbanden/it-audit-diensten-en-tools
https://itriskcontrol.nl/diensten-risicomanagement/
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KING Software is hét business platform voor ERP, accountancy, 
handel, productie en zakelijke dienstverlening in het midden- en 
kleinbedrijf. Wij zorgen ervoor dat ondernemers zich kunnen richten 
op wat echt belangrijk is: ondernemen. Door onze jarenlange kennis 
en ervaring begrijpen wij als geen ander het belang van efficiënt 
werken. Ieder bedrijf is anders en daarom gaan wij graag persoonlijk 
in gesprek met onze klanten, zodat wij samen kunnen kijken naar de 
juiste oplossing voor jouw bedrijf.

Wij bieden een uitgebreid productportfolio voor accountants- en administratie-
kantoren. Onze online accountancysoftware KING Accountancy is de 
oplossing voor een volledig geautomatiseerde boekhouding. Optimaal 
samenwerken met je klanten, sturen op administratiekwaliteit en overzichtelijk 
werken door geautomatiseerde processen met het accountancy dashboard. 
Onze software wordt continu doorontwikkeld en daarbij luisteren wij naar de 
wensen van onze klanten. Voor ons is het belangrijk dat jij als accountant zo 
efficiënt mogelijk kunt werken en zo veel mogelijk klanten kunt helpen in zo 
min mogelijk tijd. 

Optimaal inzicht in je werkvoorraad met het accountancy dashboard 
Met het accountancy dashboard zie je in één oogopslag welke administraties 
jouw aandacht nodig hebben. Zo houd je overzicht van je dagelijkse 
werkzaamheden. Door processen te automatiseren worden boekingen 
volledig automatisch verwerkt en hoef je je alleen nog bezig te houden met 
de uitzonderingen.

Wil jij weten hoe jouw kantoor ervoor staat op automatiseringsgebied en 
welke verbeteringen nog kunnen worden doorgevoerd? Door de slimme 
controles in KING Accountancy stuur je op administratiekwaliteit en weet je 
waar je in jouw organisatie een automatiseringsslag kunt maken.

Samenwerken met de klant
Als accountant is optimaal samenwerken met je klant een must. De 
huidige accountancymarkt vraagt om een andere focus van accountants- 
en administratiekantoren. Klanten verwachten persoonlijke aandacht, 
duidelijk advies en het op tijd signaleren van kansen en problemen. 
Speciaal daarom bieden wij accountants KING Together aan. Hiermee 
kan de klant volledig met jou meekijken en gebruik maken van diverse 
functionaliteiten uit onze online boekhoudsoftware KING Finance, zoals de 
automatische bankkoppeling en het automatisch verwerken van inkoop- en 
verkoopfacturen. Zowel jij als je klant hebben hierdoor altijd realtime inzicht in 
de financiële gegevens. Ideaal voor een optimale samenwerking.  

Workflow software
De samenwerking met je klant nog verder optimaliseren en 
professionaliseren? Dat kan met onze workflow software KING Connect. 
KING Connect zorgt ervoor dat je werkprocessen efficiënt zijn ingericht en 
je veilig, AVG-proof en servicegericht kunt communiceren met je klant. Alle 
onderlinge communicatie, uitstaande vragenlijsten en bijvoorbeeld ook nog 
te accorderen documenten vinden jij en je klant direct online terug. Hierdoor 
wordt het verlenen van een hoogwaardige service en proactief adviseren nog 
eenvoudiger.

De oplossing voor jouw kantoor
Kenmerkend voor KING Accountancy zijn de talloze functionaliteiten 
waar je gebruik van kunt maken. Onze software heeft een sterk financieel 
fundament, hoge gebruiksvriendelijkheid en flexibiliteit.

KING SOFTWARE
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www.kingsoftware.nl

verkoop@kingsoftware.nl

CONTACT 

KING Software 
Watermanweg 34
3067 GG Rotterdam

De Tompet 2880
1967 DD Heemskerk

T 088 033 53 00

CONTACTPERSOON
Afdeling verkoop
T 088 033 53 20
verkoop@kingsoftware.nl

Enkele functionaliteiten zijn
 ■ Centraalrekeningschema(4-,5-en6-cijferig)
 ■  RGS-proof
 ■  Scan- en herken van zowel inkoop- als verkoopfacturen  
(PDFénUBL)

 ■  Controle & analyse
 ■ Grootboekafletteren
 ■  Budgetteren
 ■  Consolidatie
 ■ Inkoopboekingenfiatteren
 ■  Rekening courant
 ■  Vreemde valuta
 ■  Transitorische posten
 ■ Projecten(kostenplaatsen/kostendragers)
 ■  Activaregister
 ■  Vernummeren
 ■  G-rekening
 ■  Balans en resultatenrekening
 ■ Btw-aangifteverstureninclusieffiscaleeenheid
 ■ ICP-opgaafenbtw-rondrekening
 ■  AVG-proof bestanden uitwisselen
 ■  Slimme alerts ontvangen
 ■ OverzichtelijkafsprakenmetdeklantvastleggeninJaarplan
 ■  Gestructureerd klantgegevens uitvragen en de voortgang  
monitorenviaPBCL

 ■ DocumentstromendigitalisereninDocflow
 ■  SBR Assurance

Koppel met meer dan 250 softwarepartners
Dankzij onze goede samenwerking met gerenommeerde partners in 
specifieke branches, kun je met KING Accountancy altijd de ideale oplossing 
voor jouw onderneming samenstellen. Denk aan koppelingen met CRM-
systemen, fiscale pakketten, payment providers en salarispakketten.

Meer weten?

KING SOFTWARE

https://www.facebook.com/KINGSoftware.nl
https://www.instagram.com/kingsoftware.nl
https://www.linkedin.com/company/king-software/
https://kingsoftware.nl/branches/accountancy-software/?utm_source=referral&utm_medium=SRA_IT_GIDS_22%2F23&utm_campaign=KING+Accountancy
https://kingsoftware.nl/branches/accountancy-software/?utm_source=referral&utm_medium=SRA_IT_GIDS_22%2F23&utm_campaign=KING+Accountancy
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Kwaliteit, eenvoud en gebruiksvriendelijkheid. Vanuit die filosofie 
ontwikkelt Make Life Easier samenstel- en controlesoftware voor 
accountants. Geen ellelange checklisten, geen zware servers, 
geen consultants dagenlang over de vloer. Geen software waarin 
je als gebruiker verdwaalt en geen houtjetouwtje-deeloplossingen. 
Gewoon slimme, snelle software waarbij u als accountant perfect 
wordt gefaciliteerd bij uw werken denkproces in de controle- en 
samenstelpraktijk. Beide paketten kunnen on premise worden 
geïnstalleerd in uw eigen ICT infrastructuur maar zijn ook online 
beschikbaar. Met MLE 365 werkt u volledig in de cloud, net zo 
makkelijk, minstens zo betrouwbaar.

MLE samenstel: de geïntegreerde oplossing voor uw samenstelpraktijk
Met MLE samenstel genereert u als accountant in 
één werkproces een jaarrekening, publicatiestukken, 
een accountantsrapport, een samensteldossier en 
een SBR instance. Het is een volledig geïntegreerd 
werkproces. Voor elke post voert u direct alle 
samenstelwerkzaamheden uit, u voert correcties 
en herrubriceringen door, werkt het volledige 
werkprogramma af en voegt de geldende grond - 
slagen en toelichtingen toe.

MLE controle: de totaaloplossing voor uw 
 controlepraktijk
Met MLE controle bouwt u uw controledossiers 
op conform de controle standaarden. De controle-
standaarden vereisen een grondige risicoanalyse, 
gestructureerd inspelen op de ingeschatte risico’s en  
een heldere evaluatie. Deze drie elementen, de story of 
the audit van de controle, zijn in MLE controle volledig  
inzichtelijk. De applicatie helpt u om compliant te zijn.

Ervaringen in Accountancy 
Drs.JohanWildenbeestRAisverantwoordelijkvoorvaktechniekbinnenMLE.
Zijnpassieis:

 ■ passie voor het primaire proces van de  accountant
 ■ passie voor vakmanschap in de accountancy
 ■ passie voor eenvoud in IT-infrastructuur

Samen met het bureau vaktechniek van het SRA zorgen wij voor kwalitatief 
hoogwaardige content in MLE samenstel en MLE controle.

De nieuwe Samenstelpraktijk 
Het samenstelproces hebben we fundamenteel 
anders ingericht. Een volledig geïntegreerde aanpak 
voor dossieropbouw, jaarrekeningrapport en SBR 
rapportage. Beschikbare data worden ingevuld met 
webservicekoppelingen vanuit andere systemen, 
zoalshetCRM,definanciëleadministratieenana-
lysepakketten.Perpostgajerisicogerichtaande
slag. Waar nodig veel SRA-werkprogramma stappen 
doen–bijhoogrisicoposten–enminderdoenbijpostenmeteenlaagrisico.
Andersdurvenkijken,eenvoudenintuïtiestaancentraal.Zowerkenwenaar
eenstipopdehorizonwaarbijdejaarrekeningSBRrapportageseneen
volledig kwalitatief hoogwaardig samensteldossier voor 90% gereed is als de 
accountantstart.Deaccountantblijfthierbijderegisseurvanditprocesen
zoomtvanuitzijnprofessieinopderisico’senadviseerthiervoor.

RUBRIEKEN 2022/2023
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Make Life Easier

www.sra.nl/biz
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SBR
SBR is in MLE samenstel goed ‘weg-geautomatiseerd’. Met XBRL in de 
mapping aan de voorkant van de applicatie en tijdens het maken van de 
toelichtingen bouwt de accountant als vanzelf een SBR-rapportage, zonder 
dat hij het door heeft. Deze SBR-rapportage kan de accountant rechtstreeks 
vanuit MLE samenstel aanbieden bij Digipoort. MLE faciliteert ook SBR 
Assurance. 

BiZ
Met MLE samenstel kunt u eenvoudig meedoen met het benchmark platform 
van SRA-BiZ. Binnen een minuut beschikt u over een benchmark rapport 
waarmee uw klanten worden vergeleken met branchegenoten. 

‘The Story of the audit’ in de controlepraktijk
De accountant bepaalt wat er moet gebeuren voor de controle opdracht.  
De controlestrategie, de risicoidentificatie, de systeem- en gegevensgerichte 
werkzaamheden en de evaluatie & rapportage zijn verwerkt in de workflow.  
De applicatie faciliteert de accountant bij de opbouw van het controledossier 
met de controlestandaarden, richtlijnen, knowledge en tools van SRA.  
De accountant beoordeelt de jaarrekeningrisico’s en of deze met controle-
werkzaamheden tot een aanvaardbaar niveau zijn teruggebracht. De 
applicatie ondersteunt de accountant bij het maken van de goede 
afwegingen, waardoor de rode draad in het dossier klopt. 

MLE 365
MLE365isdenaamvandeonlinewerkomgevingvanMLEcontroleen
MLE samenstel. Bij het ontwikkelen staan dataprivacy en de kwaliteit van de 
gebruikerservaringvoorop.MLE365draaitindeMicrosoftAzure-omgeving, 
inNederland.DefunctionaliteitenvanMLE365zijnonveranderd. 
De performance online is zeker zo goed als lokaal en vaak nog beter.  
DaarbijhebbenwijgekozenvoorMLE365incombinatiemetOffice365, 
om de dossieropbouw met de Office-producten mogelijk te maken.  
Zo werkt u in de cloud met de rijke ervaring van Office.

Visma
Make Life Easier B.V. is sinds 2020 onderdeel van Visma. Samen met 
Visionplanner blijft MLE software ontwikkelen voor de samenstellende en 
controlerende accountant. Dankzij de samenwerking met Visionplanner 
zijn er veel mogelijkheden voor verrijking van het accountancy proces met 
dashboarding en tussentijdse monitoring.

CONTACT 

Make Life Easier B.V.
Brouwersgracht 156
3901 TM Veenendaal CR Woerden

T 020 258 89 97

CONTACTPERSOON
Michiel Wijma 
Directeur 
T 020 258 89 97
M 06 81 60 72 13
michiel@mle365.com

Make Life Easier

info@mle365.com

www.mle365.com

Probeer MLE

https://www.probeermle.nl
https://twitter.com/mlemichiel
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MijnAccountantsPortal
Voor élk kantoor een passend portaal

Online communiceren of zakendoen is tegenwoordig de normaalste zaak van 
de wereld. Ook accountantskantoren zien kansen in online aanwezigheid. 
Denk aan het uitbreiden van de dienstverlening en het optimaliseren van de 
samenwerking met klantrelaties. Als je het slim aanpakt kan je daarnaast 
het werkproces met minimale inspanning en kosten sneller en efficiënter 
maken.ACPortal,moederorganisatievano.a.MijnAccountantsPortal,
heeft - op basis van de best-of-breed filosofie - een drietal onderscheidende 
productenontwikkeld.MetMijnAccountantsPortal,MijnAccorderingService
en MijnUploadService kan elk accountantskantoor vrijwel direct aan de slag.

MijnAccountantsPortal–Hétdigitalesamenwerkingsplatform
Veel online portalen werken alleen in combinatie met bepaalde 
softwarepakketten. MijnAccountantsPortal kent deze beperking niet.  
Hier worden alle digitale aangiften eenvoudig afgehandeld richting overheid 
en banken. Laat klanten de documenten goedkeuren om ze vervolgens 
als XBRL-documenten te versturen. Dit proces verloopt conform de 
laatste richtlijnen en veiligheidsnormen voor online gegevensuitwisseling. 
Er zijn daarnaast koppelingen mogelijk met, in Nederland gangbare, 
accountancypakketten voor elektronische dossiervorming, digitale 
aangifte en CRM. Hoe de digitale processen van je kantoor er ook uit zien, 
MijnAccountantsPortallegtverbindingmetjullieklanten.

Klantgericht, flexibel en herkenbaar
Bedien klanten niet alleen met de gebruikelijke dossierstukken, maar ook 
met een activiteitenmodule om écht samen te werken. Het opvragen van 
de gegevens voor het samenstellen van de jaarrekening of de IB-aangifte 
vindtplaatsinhetportaal.MijnAccountantsPortalbiedtdusonline
efficiëntie, veiligheid en flexibiliteit voor alle relaties. Het product is ook 
een visueel verlengstuk van jouw kantoor door toevoeging van het logo, 
huisstijlkenmerken en eigen links.

De magische driehoek
IngevalkantorengebruikmakenvanMijnAccountantsPortal,Tess
(relatiebeheer en practice management systeem van Acuity) en onze 
Microsoft365-integraties,wordthetmogelijkomklantenviahetklantportaal

toegang te geven tot geselecteerde mappen binnen MS Sharepoint. De 
klanten kunnen dan via het klantportaal gewenste documenten aanleveren 
en/of documenten ophalen. Wij noemen dit “de magische driehoek” (Tess, 
MS 365 enMijnAccountantsPortal)omdathierdoorsamenwerkenmeten
voor klanten op ultieme wijze mogelijk gemaakt wordt. 

NaastbovenstaandefunctionaliteitenbevatMijnAccountantsPortalookde
functionaliteiten geboden door MijnAccorderingService en MijnUploadService.

MijnAccorderingService 
Het platform voor digitale aanlevering en goedkeuring
MijnAccorderingService zorgt voor de digitale aanlevering van stukken aan 
banken en de Kamer van Koophandel. Hierbij wordt tevens gezorgd dat de 
goedkeuring van deze stukken door de klant ook digitaal wordt afgehandeld. 
VanuitjaarrekeningsoftwarewordenSBR-KvK-Publicatiestukkenen
SBR-Kredietrapportagesopgesteldendoorgezet(inPDFenXBRL)naar
MijnAccorderingService. Jouw klant logt eenvoudig in en geeft vervolgens 
akkoord op de stukken. Daarna worden deze aangeleverd aan de Digipoort 
(KvK) of BIV (Banken).

https://www.acuity.nl/s/product/mijnaccountantsportal
https://www.acuity.nl/s/product/tess-voor-accountancy
https://www.acuity.nl/s/product/microsoft-365-voor-accountancy
https://www.acuity.nl/s/mijnaccorderingsservice
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MijnAccountantsPortal
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www.acuity.nl

info@acuity.nl

CONTACT 

AC Portal
Het Sterrenbeeld 21
5215 MK, ‘s-Hertogenbosch

T 073 85 19 800

CONTACTPERSOON
Aart Nijkamp
Algemeen Directeur
T 073 85 19 803
M 06 51 27 3547
a.nijkamp@acuity.nl

Accordering geoptimaliseerd, eenvoudig, overzichtelijk en tijdbesparend
MijnAccorderingService is in te zetten voor accordering van fiscale aangiftes 
zoalsIB/VPBenOB-aangiftes.Dezewordenaangemaaktvanuitdefiscale
software waar jouw kantoor mee werkt. MijnAccorderingService kent 
vele standaardkoppelingen voor een snelle implementatie. Mocht een 
koppelingnognietstandaardzijn,danzaldezedoorACPortalverzorgd
worden. Door middel van een koppeling met de fiscale software wordt een 
aangifterapport klaargezet. Vervolgens geeft de klant akkoord op de aangifte 
in MijnAccorderingService, waarna de aangifte kan worden verstuurd vanuit 
de fiscale software.

Daarnaast is het binnen MijnAccorderingService mogelijk een klant om 
akkoordtevragenopPDF-documenten.Voorbeeldenhiervanzijneen
concept jaarrekening, notulen aandeelhoudersvergadering of voorwaarden 
dienstverlening. Deze documenten kunnen handmatig worden klaargezet 
voor de klant ter accordering.

Digitaal ondertekenen is geen probleem
Naast alle eerdergenoemde voordelen, maakt MijnAccorderingService het 
ook mogelijk om documenten zoals een LOR, opdrachtbevestiging of de 
definitieve jaarrekening middels een geavanceerde digitale handtekening te 
ondertekenen. Dit kan zowel door een bevoegde accountant als de klant 
gedaan worden.

Accorderingsmanagement versoepeld
Binnen MijnAccorderingService kunnen statusoverzichten opgevraagd 
worden van de, ter accordering aangeboden, documenten. Deze overzichten 
zijn per klant, status en periode opvraagbaar. Klanten worden automatisch 
genotificeerd als er nieuwe documenten klaar staan ter accordering. Zij 
ontvangen tevens herinneringen indien niet tijdig wordt geaccordeerd.

Naast bovenstaande functionaliteiten, genoemd onder MijnAccorderingService, 
bevat dit product ook de functionaliteiten geboden door MijnUploadService.

MijnUploadService–Digitaalaanleverenvanpublicatiestukken
Vanaf 2017 is het verplicht om publicatiestukken digitaal (SBR) aan te 
leveren via de Digipoort in XBRL aan de Kamer van Koophandel. Om KvK-
publicatiestukken zo efficiënt mogelijk en digitaal aan te kunnen leveren aan 
de KvK en banken (BIV), is MijnUploadService ontwikkeld.

Publicatiestukken en kredietrapportages doorzetten in XBRL en PDF
VanuitCaseWareFinancialsSBRkunnenKvK-PublicatiestukkenenSBR-
Kredietrapportageswordenopgesteldendoorgezet(inPDFenXBRL)naar
MijnUploadService. De stukken en rapportages worden direct doorgestuurd 
naar de Digipoort (KvK) of BIV (Banken). MijnUploadService wordt hierbij 
dus ingezet als ‘transportmechanisme’. Het vormt een snel en veilig kanaal 
waarmee stukken aangeleverd worden.

Managementinformatie over de status van de aanlevering
Binnen MijnUploadService is managementinformatie beschikbaar voor 
kantoormedewerkers. Deze geeft statusinformatie over de aanlevering van 
deKvK-PublicatiestukkenofdeKredietrapportages.Hierdoorwordthet
aanleverproces uiterst efficiënt afgehandeld en is er blijvend grip op de 
processen.

Ook gebruik maken van de producten van AC Portal?
MijnAccountantsPortal,MijnAccorderingServiceenMijnUploadService
bieden grote voordelen voor ieder kantoor. Benieuwd hoe ook jouw kantoor 
geoptimaliseerd kan worden dankzij deze producten? Neem dan gerust 
contact met ons op en wij praten je bij.

https://www.acuity.nl/s/mijnuploadservice
https://www.acuity.nl/s/contact
https://twitter.com/MijnAP
https://www.linkedin.com/company/mijnaccountantsportal/
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AVGPrivacyWetgeving
Authenticatie/autorisatie
Audit software (dienstverlening) 
Compliance
Identity & Access Management/
  Signing
IT-Audit
Kantoorautomatisering
Mobiliteit/Mobiele apps
Softwarebeveiliging

Dit is geen papieren veiligheid maar veiligheid die afgedwongen 
wordt. Dankzij een unieke combinatie van veiligheid, gemak en 
privacy maakt MindYourPass het gebruik van wachtwoorden 
makkelijk, verhoogt het de veiligheid van jouw organisatie en biedt 
het optimale privacybescherming.

MetMindYourPassbiedjejemedewerkersnietalleeneenmakkelijkemanier
om veilige wachtwoorden te gebruiken. Je krijgt ook de mogelijkheid om de 
kwaliteit van wachtwoorden te monitoren en, indien nodig of gewenst, kun je 
overal sterke wachtwoorden afdwingen. Dat betekent dat je verifieerbaar en 
geleidelijk kunt toewerken naar veilige, niet te kraken wachtwoorden voor alle 
accounts van alle medewerkers, zowel binnen als buiten jouw organisatie.

Features
 ■ Altijddesterkst-mogelijkewachtwoordenzonderdezezelfteverzinnenof
te onthouden

 ■ Overalveiliginloggenmethetzelfde,makkelijk-te-onthoudenwachtwoord,
vingerafdruk, of gezichtsherkenning

 ■  Wachtwoorden worden niet opgeslagen
 ■ Gebruikerszijnanoniem
 ■  Organisatie-breed afdwingen van sterke wachtwoorden
 ■  Organisatie-breed monitoren welke onlineapplicaties worden gebruikt
 ■  Organisatie-breed meten van veiligheidsattributen van onlineaccounts
 ■  Hybride modus voor snelle overstap
 ■  AAD integratie
 ■  AVG-instrument voor preventie, rapportage en datalek analyse
 ■ Teauditen,real-timeveiligheidsprofielvanonlineapplicaties
 ■  Browserondersteuning voor: Edge, Chrome, Safari, Brave en Firefox
 ■  Mobiel: Android en iOS
 ■  Wachtwoord generatie werkt zowel in werk- als in privéomgeving
 ■  Gratis voor privégebruik

Auditbare veiligheid
MetMindYourPassisdekwaliteitvanallewachtwoordenineenorganisatieaf
te dwingen. Hierdoor is het eindelijk mogelijk om erop toe te zien dat de (vaak) 
papieren instructies over het gebruik van goede wachtwoorden nageleefd 
worden. Dit levert een aantoonbare verbetering op van de cyberveiligheid van 
deorganisatie.MindYourPassmaaktdezeverbeteringmeetbaarenzichtbaar
zodat de organisatie hierop succesvol geaudit kan worden

MindYourPass
MindYourPassmaaktallewachtwoordeninjouworganisatieveilig

“Aan bijna elk cyber incident ligt een 
wachtwoord incident ten grondslag”

20-25% wachtwoorden zijn gestolen
25-30% wachtwoorden worden hergebruikt

40-50% wachtwoorden scoren (te) laag
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www.mindyourpass.com

info@mindyourpass.com

CONTACT 
MindYourPass
High Tech Campus 12
5656 AE Eindhoven

T 088 20 16 200

CONTACTPERSOON
Merijn de Jonge
Directeur
merijn.de.jonge@mindyourpass.com

>> INKOOPAFSPRAKEN SRA

Nooit meer wachtwoorden verzinnen of onthouden
Eén makkelijk-te-onthouden wachtwoord en toch overal veilig inloggen? 
MetdeNederlandse,gepatenteerdecybersecurityoplossingMindYourPass
kan het. Medewerkers beschikken hiermee altijd en overal over sterke 
wachtwoorden, zonder dat ze die zelf hoeven te verzinnen of te onthouden. 
Zelfs zonder dat de wachtwoorden ergens worden bewaard. Medewerkers 
mogen voor elk account hetzelfde makkelijk-te-onthouden wachtwoord 
gebruiken.OpmobielwerktMindYourPasszelfshelemaalwachtwoordloos
door middel van vingerafdruk of gezichtsherkenning.

Privacy by design
PrivacystaatbijMindYourPassvoorop.GebruikersvanMindYourPasszijn
daarom anoniem. Door wachtwoorden te genereren in plaats van op te 
slaan wordt er geen gebruik gemaakt van een kluis met wachtwoorden met 
bijbehorende privacy en veiligheid risico’s. In het geval van een cyber incident 
kan de privacy op de werkcomputer tijdelijk worden opgeheven ten gunste van 
eenincidentonderzoek.OpdezemanierfungeertMindYourPassalseen 
AVG-instrument. Na het onderzoek wordt de privacy weer geheel hersteld.

Een oplossing voor overal
MindYourPassbouwtvoortopbestaande(wachtwoord)infrastructuur
en werkt daarom overal. Het werkt als browser extensie in alle bekende 
webbrowsers en als app op iOS en Android. Ook is er een web-only versie 
beschikbaarwaarvoorgeensoftware-installatienodigis.MindYourPassis
gratis voor privégebruik. Hierdoor is het een oplossing die zowel op kantoor 
als thuis gebruikt kan worden.

Eenvoudige implementatie
MindYourPassiseensoftwareoplossing(SaaS)diegebruikmaaktvan
bestaande (wachtwoord) infrastructuur. Hierdoor is de implementatie 
eenvoudig en voordelig: de IT-infrastructuur blijft hetzelfde, er zijn geen 
investeringen in hardware nodig en het is niet nodig om applicaties aan 
tesluitenofteintegreren.MindYourPasskangecombineerdwordenmet
bestaande oplossingen (zoals MFA en SSO). Hierdoor behouden eerdere 
investeringen hun waarde.

MindYourPass
MindYourPassmaaktallewachtwoordeninjouworganisatieveilig

mindyourpass.com in beeld

https://www.linkedin.com/company/mindyourpass/
https://www.sra.nl/kantoorondersteuning/inkoopafspraken-en-samenwerkingsverbanden/overzicht-inkoopafspraken
https://www.youtube.com/watch?v=DpAE1I4RZEY
https://twitter.com/MindYourPass
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Hardware beveiliging
Informatiebeveiliging
 ICT-consultancy/projectmanagement
Outsourcing
Samenwerken kantoor met klanten
Software beveiliging

ONYX Cybersecurity

Onyx Cybersecurity is gespecialiseerd in technische informatie-
beveiliging en privacy. We beschikken over meer dan 20 jaar 
ervaring in cybersecurity, privacy en bedrijfsanalyse. Ons team van 
ervaren specialisten in Amersfoort werkt landelijk voor overheden 
en het bedrijfsleven. Klanten zetten ons projectmatig in of via een 
serviceabonnement. 

Bel voor meer informatie of een afspraak op 033 208 28 00 of mail naar 

info@onyx-cybersecurity.com.

Generieke beschrijving producten en diensten
Informatieveiligheid is een veelbesproken onderwerp in onze moderne samenle-

ving. Maar waar hebben we het dan over? Informatieveiligheid gaat over internet-

verkeer,opslagvangegevens,internenexterndataverkeerentoegankelijkheid

vansystemen.Doordatallemaalgoedteregelen,kunnenallebedrijfsprocessen

optimaalfunctionerenenlooptdecontinuïteitvanuwbedrijfsactiviteitengeen

gevaar.Alsdatiswatuwilt,restalleennogdevraaghoeudatvoorelkaarkrijgt.

Ervaringen in Accountancy
Onyx Cybersecurity is partner van SRA en verschillende accountantskantoren. 

Wijverzorgencybersecuritydienstenvoordekantorenzelfenvoorhunklanten.

Referenties kunnen worden opgevraagd.

Security check
Ominzichttekrijgenhoeuwbedrijfervoorstaatquainformatiebeveiliging,is

een security check een probaat middel. De experts van Onyx Cybersecurity 

analyseren de systemen, het netwerk, de website en uw applicatie. 

Daarnaastkijkenweinhoeverreuwmedewerkersbewustbezigzijnmet

informatiebeveiliging.Ukrijgteenvertrouwelijkerapportage,datpersoonlijkmet

u wordt besproken. Waar nodig, worden aanbevelingen gedaan. De analyse, 

rapportage en aanbevelingen hebben als doel een startpunt te bepalen om  

deveiligheidenproductiviteitvanuwbedrijftevergroten.

De volgende stap na de security check kan het opzetten en implementeren 

vaneenInformationSecurityManagementSysteem(ISMS)zijn.BijOnyx

Cybersecurity vinden we dat een ISMS ten dienste moet staan aan het 

bevorderenvandebedrijfsprocessenenproductiviteit.Wekunnenuadviseren 

bijhetopstellenvanhetbeleidenondersteunenbijdeinrichtingenuitvoering.

EencertificeringvoorbijvoorbeeldISO27001,NEN7510ofIEC62433kan

bijdragenaanhetvertrouwendatuwrelatiesstelleninuworganisatie.De

implementatie van een ISMS zal zeker een onderscheidend niveau van veiligheid 

bieden waar we samen naar toe werken door inzet van het Onyx Managed 

Cybersecurity team.

Office security
Kantoorautomatisering heeft een omslag gemaakt, naast servers op locatie 

wordt er veel gebruik gemaakt van virtuele servers in de “Cloud”. Dit brengt 

naast veel voordelen ook risico’s mee. De IT-partner neemt praktisch werk uit 

handenmaardeverantwoordelijkheidvoordedatablijftbijuwonderneming.Het

is daarom van groot belang dat de gehele IT- organisatie, zowel de Cloud als de 

lokale infrastructuur, regelmatig wordt getest. De security engineers van Onyx 

houden uw systemen onder controle door het uitvoeren van een vulnerability 

assessment, een pentest of zelfs een gesimuleerde “red-team”aanval op de 

organisatie. Ook kan er een geautomatiseerde vulnerability manager worden 

geïnstalleerdwaarbijerperiodiekecontroleswordenuitgevoerdengeanalyseerd.

mailto:info%40onyx-cybersecurity.com?subject=
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info@onyx-cybersecurity.com

www.onyx-cybersecurity.com

CONTACT 

Onyx Cybersecurity
Amsterdamseweg 43
3812 RP Amersfoort

T 033 208 28 00

CONTACTPERSOON
Caroline Buve
Managing Director
M 06 12 93 07 05
c.buve@onyx-cybersecurity.com

Risico management en beleid
Voordeheleorganisatiegeldtdathetbelangrijkisomperiodiekmetelkaar

de informatiebeveiliging risico’s te inventariseren en te analyseren. Daarna kan 

er besloten worden welke risico’s echt verminderd moeten worden en welke 

risico’swordengeaccepteerdofzelfsverzekerd.Mogelijkemaatregelenzijn;

het inkopen van een technische oplossing, het opstellen van een procedure of 

werkbeschrijvingofhetverbeterenvanhetkennisniveau.OnyxCybersecurity

biedt een Risk Assessment in de vorm van een workshop. Met als resultaat 

een overzicht van de risico’s in een heldere rapportage en een roadmap met 

verbeterpunten waar u direct mee aan de slag kunt. Onze business consultants 

informatiebeveiliging & privacy helpen met de uitvoering van de roadmap tot aan 

de implementatie van een security framework zoals ISO27001 of NEN7510. 

Security awareness
Ombeveiligingsincidentenzoveelalsmogelijktevoorkomen,ishetnoodzakelijk

datmedewerkerszichbewustzijnvandemogelijkegevolgenvanhunhandelen.

Het creëren van bewustwording en gedragsverandering wordt bereikt door het 

aanbieden van structurele bewustwording trainingen. Onyx maakt samen met 

ueenbewustwording-jaarplanwaarbijinteractieveworkshopsenwebbinars,

E-learning en games worden afgewisseld. Om de actuele stand van zaken en 

eenmogelijkeverbeteringtekunnenmetenwordenerregelmatigphishingtesten

enquizzeningezet.Samenkijkenwenaarwathetbestepastbijdecultuurvan

uworganisatiezodatuworganisatieoptimaalprofiteertvaneengeleidelijkhoger

informatiebewustzijnvanuwmedewerkers.

Over Onyx Cybersecurity
Onyx Cybersecurity is 7 jaar geleden gestart met het uitvoeren van een eerste 

ISO27001 traject en sindsdien is implementatie en onderhoud van ISO27001  

enNEN7510bijonzeklantenonderdeelvanonsdagelijkswerk.Onzepraktische

enflexibeleaanpakleidteigenlijkaltijdtoteenvlekkeloze(her)certificering. 

Onyx heeft op dit moment een team van 15 vaste medewerkers in loondienst met 

daarnaasteenflexibeleschilvanmeerdan30consultants.

Onyx Cybersecurity heeft als missie om organisaties te helpen informatie veilig 

tehoudenenispartnerbijhetuitvoerenvantechnischemaatregelenzoals

pentesten, het organiseren van bewustwordingstraining en het implementeren,  

en onderhouden van Informatiebeveiliging Management Systemen (ISMS) 

volgensISO27001,NEN7510,ISO9001enIEC62344.

Wijhelpenorganisatiesvan30medewerkerstotmeerdan1000medewerkers

inverschillendevakgebieden.Wijondersteunenonzeklantenalspartnerin

informatiebeveiliging,helpenbijincidentenennemenindiengewenstde 

CISO-rol over. 

OnyxCybersecurityisISO27001gecertificeerdenheefthetCCVpentest

keurmerk behaald, onze consultants en security engineers hebben diverse 

certificeringenbehaaldzoalsLeadAuditorISO27001,Leadimplementer

ISO27001,CISSP,CIPP/E,OSCP,OSWE,CEH,OSINTenmeer.

ONYX Cybersecurity
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Authenticatie/autorisatie
Automatiseringssoftware
Bedrijfsinformatie
Cloud en SaaS
Creditmanagement
Debiteurenbeheer
Digitaal dossier 
Document creatie
eFacturatie
Financiële software
Internet boekhouden
Portaaloplossingen
Rapportagesoftware
Uren en declaraties
Werkprogramma’s
Workflow/practicemanagement

Een duidelijk en effectief debiteurenbeheer is erg belangrijk, maar 
kost vaak veel tijd. Bovendien is niets vervelender dan een klant die 
een factuur niet (op tijd) betaalt. Als accountant weet u als geen 
ander hoe belangrijk gezonde financiën zijn. En welke rol snelle 
betalingen en een goede cashflow daarin spelen. Payt biedt klanten 
een totaaloplossing om het debiteurenbeheer zelf op de gewenste 
manier te automatiseren, zonder daarbij de klantrelatie uit het oog 
te verliezen.

Waarom Payt werkt 
MetdeslimmesoftwarevanPaytkrijgtuuwfacturensnellereneenvoudiger
betaald zonder dat u de controle over het proces of het klantcontact verliest. 
MetPaytwordenrepetitievetakengeautomatiseerd,waardooruzichbeter
kunt concentreren op uw core- business. De software herinnert uw klanten 
automatisch aan openstaande facturen. Consistentie van de eerste factuur tot 
de laatste herinnering waarbij u de volledige controle heeft. 

Paytintegreertnaadloosmetuwboekhoudpakket,waardooruwfacturen
eenvoudigkunnenwordeningeladeninPayt.Desoftwarestuurtfacturen
conform de specifieke wensen van uw klanten en volgt facturen en 
storneringen waar nodig automatisch op binnen een proces dat wordt 
afgestemd op uw wensen en uw klanten. 

Uw klanten krijgen daarbij natuurlijk ook de mogelijkheid om hun facturen 
eenvoudigmetmoderneonlinebetaalmiddelen(zoalsiDEAL,PayPal,etc.)
te betalen. Dit zorgt voor een snelle verbetering in uw cashflow (gemiddeld 
30 tot 50%) en een aanzienlijke tijdsbesparing (tot wel 80%).Paytmaakt
debiteurenbeheer makkelijk en duidelijk voor u én uw klanten. 

Timo van Houdt, Visser & Visser: 
“Het gebruik van Payt snijdt voor ons aan twee kanten. Enerzijds ervaren 
klanten een verbeterde en professionele dienstverlening van hun accountant 
die verder gaat dan traditioneel boekhoudkundig advies. Anderzijds profiteert 
Visser & Visser als organisatie van beter betaalgedrag en een makkelijker 
debiteurenbeheer.” Lees meer.

Een greep uit de voordelen voor accountants
 ■ Verkortdelooptijdvanopenstaandefacturenmetautomatischeopvolging
 ■  Bied uw klant verschillende betaalmethoden voor meer betaalgemak
 ■  Verstuur herinneringen en aanmaningen aangetekend via e-mail
 ■  Communiceer per factuur met uw klant
 ■ Bieduwklanteenpersoonlijkportaalwaarallefacturenzichtbaarzijn

Bekijk alle functionaliteiten

Dagelijks vertrouwen al meer dan 300 accountantskantoren op de software 
vanPayt.

Payt
De meest complete software op het gebied van debiteurenbeheer

https://www.paytsoftware.com/nl/klantverhalen/visser-en-visser/?utm_source=sra&utm_medium=referral&utm_campaign=sra+gids
https://www.paytsoftware.com/nl/oplossingen/?utm_source=sra&utm_medium=referral&utm_campaign=sra+gids
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brochure downloaden

adviesgesprek inplannen

www.paytsoftware.com

info@paytsoftware.com

CONTACT 

Payt B.V.
Ubbo Emmiussingel 21
9711 BB Groningen
Postbus 1188
9701 BD Groningen 

T 085 065 67 44

CONTACTPERSOON
Rob Rustenburg
Directeur
M 06 51 33 11 24
r.rustenburg@paytsoftware.com

Voor wie is Payt geschikt?
Paytisgeschiktvoorvrijweliederbedrijf.10facturenof10miljoenfacturen?
Nietsistegekvoordesoftware.VoorelksoortbedrijfbiedtPaytvele
voordelen. Bekijk de voordelen. Organisaties in 10 verschillende landen en in 
43verschillendebranchesmakenalgebruikvanPayt.Paytiso.a.actiefinde
volgende branches: 

 ■ Accountancy
 ■ Advocatuur
 ■ Automotive
 ■ Groothandel
 ■ Kinderopvang
 ■ Mondzorg 
 ■ Onderwijs
 ■ Recycling
 ■ Uitzend- en detachering

Lees meer over de branches

Payt Certified Partner Programma 
Help ook uw klanten met slimme financiën. Merkt u dat uw klanten problemen 
hebbenomhunfacturenbetaaldtekrijgen?WorddanPaytCertifiedPartner
en help ook uw klanten met een gestructureerd debiteurenproces, zodat zij 
zich volledig kunnen focussen op hun core-business. Het aanbieden van dit 
soort digitale oplossingen past naadloos in de vernieuwde dienstverlening die 
u als accountant tegenwoordig wilt bieden. 

Richard Smid, CEO 216 Accountants: 
“Als je vasthoudt aan het verouderde werkproces, dan kun je wel zeggen 
dat je adviseur bent, maar dat ben je dan nooit in optimale vorm. Door de 
samenwerking met Payt hoeven wij zelf niet de expert te zijn op het gebied 
van debiteurenbeheer, maar kunnen we wel samen met Payt onze klanten 
bedienen, onboarden en enthousiast maken over de software. We kunnen het 
hele debiteurenbeheer doen voor onze klant in Payt of ze alleen adviseren over 
de software. De keuze ligt bij de klant.” Lees meer.

Meer informatie 
BenieuwdnaarwatdesoftwarevanPaytvooruworganisatiekanbetekenen?
OfbentugeïnteresseerdinhetPaytCertifiedPartnerProgramma?Kommet
ons in contact en plan direct een adviesgesprek in. 

Payt
De meest complete software op het gebied van debiteurenbeheer

https://www.paytsoftware.com/nl/brochure-download/?utm_source=sra&utm_medium=referral&utm_campaign=sra+gids
https://www.paytsoftware.com/nl/demo/?utm_source=sra&utm_medium=referral&utm_campaign=sra+gids
https://www.paytsoftware.com/nl/branches/accountants/
https://www.paytsoftware.com/nl/voor-wie/?utm_source=sra&utm_medium=referral&utm_campaign=sra+gids+2223
https://www.paytsoftware.com/nl/branches/?utm_source=sra&utm_medium=referral&utm_campaign=sra+gids+2223
https://www.paytsoftware.com/nl/klantverhalen/216-accountants/?utm_source=sra&utm_medium=referral&utm_campaign=sra+gids
https://www.paytsoftware.com/nl/demo/?utm_source=sra&utm_medium=referral&utm_campaign=sra+gids
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Printers/copiers/multifunctionals

PRINTSCAN

De print- en kopieermarkt kenmerkt zich door eenvoudige zaken 
juist zeer complex en niet transparant te maken. In deze wildernis 
van aanbieders is het tijdrovend, frustrerend en moeilijk om de juiste 
beslissingen te kunnen maken. Accountantskantoren zoeken een 
betrouwbare partner qua hardware, software (‘scannen naar’ en 
“Follow-me”) en juiste servicelevel (SLA) van deze producten. 

Generieke beschrijving producten en diensten 
PrintScanadviseertonafhankelijkbijdeinkoopenbegeleidingvooruwprinten
kopieerprocessen, de hiervoor benodigde software en analyseert contracten 
terverbetering.PrintScanisdusgéénleverancier.Wijzijnspecialistmetmeer
dan 25 jaar kennis en ervaring van deze ondoorzichtige markt en verzorgen 
onderhandse en Europese aanbestedingen. 

U kunt ons inschakelen voor een check op uw huidige contract, een inventa-
risatie, het maken van een nieuwe blauwdruk, een nieuwe uitvraag, projectlei-
ding bij de implementatie van een nieuw machinepark, maar ook contractbe-
heer en factuurcontrole tijdens de contractperiode.

Ervaringen in Accountancy
PrintScanisreeds5jaarookadviseurvandeNederlandseBibliotheken,daar-
naastwerkenwevoormultinationalsalsASML,Philips,RandstadenNXP.
Binnen de accountancy hebben wij ook diverse kantoren mogen helpen, deze 
benoemen wij u dan ook graag in een persoonlijk gesprek. Sinds een kleine 
2 jaar werken wij ook voor de SRA-leden en hebben wij  diverse succesvolle 
trajecten mogen afronden. 

Omschrijving product/dienst
De ondersteuning die wij bieden geeft u de volgende voordelen:

 ■ Besparingintijd,wijbegeleidenhetprocesvanAt/mZ
 ■ Meerdan25jaarkennisvandezespecifiekemarkt,PrintScanisspecialist
dooralleenactieftezijnindezebranche,datmaaktonsuniek

 ■ Besparinginkosten,wijgarandereneenminimalebesparingvan15%op
uwhuidigekosten.Nocurenopay,halenwijditniet,danontvangtuvan
onsgeenfactuurenkrijgtuonzedienstgratis

Neem gerust een kijkje op de website, hier vindt u onder andere ook een 
 aantal verhalen van referenten.

https://printscan.nl/cases
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www.printscan.nl

luuk@printscan.nl

CONTACT 

PrintScan B.V. 
Bruistensingel 130
5232 AV ‘s-Hertogenbosch

T 073 640 88 80

CONTACTPERSOON
Luuk Janssen
Directeur
M 06 82 50 97 85
luuk@printscan.nl

>> INKOOPAFSPRAKEN SRA

PRINTSCAN

https://www.sra.nl/kantoorondersteuning/inkoopafspraken-en-samenwerkingsverbanden/overzicht-inkoopafspraken
http://www.printscan.nl
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Adviessoftware 
Bedrijfsinformatie
Cloud en SaaS
Compliance
CRM 
Datacommunicatie/netwerken
Digitaal dossier
Document management/Workflow 
Kantoorautomatisering
Kantoorplanning
Mobiliteit/Mobiele apps
Samenwerken met klanten
SBR/XBRL-toepassingen
Softwarelicenties 
Werkprogramma’s
Workflow/Practice management 

Sdu maakt jouw adviespraktijk klaar voor de toekomst. Door de 
inzet van de nieuwste search & AI-technologie en de juiste workflow 
ondersteuning, biedt Sdu fiscale professionals voorsprong op alle 
onderdelen van het adviesproces. Binnen één gebruiksvriendelijke 
omgeving inventariseer je de klantvraag, werk je de analyse, research 
en je advies uit en word je ondersteund in de uitvoering van je advies. 
Met kennis- en researchplatform NDFR vind je binnen 1,5 seconde 
de juiste informatie uit een enorme hoeveelheid bronnen. En cloud 
software Taxvice structureert de vastlegging van je adviesdossier en 
zorgt ervoor dat je geen belangrijke advieskansen over het hoofd ziet.     

Klaar voor de adviespraktijk van de toekomst dankzij integratie  
NDFR & Taxvice   
Alsfiscalisthebjepermanenteenhogewerkdruk.Proactiefkunnen
adviseren is een vereiste en fiscale regelgeving verandert sneller dan je kunt 
bijhouden. De wirwar aan informatiestromen en verschillende systemen 
maakt het niet gemakkelijk om je adviesproces te stroomlijnen. Sdu biedt je, 
dankzij de productintegratie van NDFR en Taxvice nu één plek waarin je je 
volledige advieswerk kan doen.  
 
Met de integratie van Taxvice en NDFR komen adviesproces, klantdata 
en fiscale kennis samen 
Je dagelijkse analysewerk in NDFR wordt onderdeel van je dossierwerk in 
Taxvice en vice versa. Je komt sneller tot de gewenste inhoudelijke kennis 
en je kunt je advies makkelijk hergebruiken, terwijl je altijd je advies ‘trail’ 
automatisch en netjes vastlegt. 
 
De integratie van NDFR & Taxvice biedt jou de volgende voordelen: 

 ■ Vanuitéénwerkomgevingresearchopslaaninjeadviesdossier(tijdwinst)
 ■ Adviessignaleringen opvolgen op basis van jouw klantdata en de 
wijzigingeninwet-enregelgeving(360gradendienstverlening)

 ■ Notificatiesnaarwensinstellenopeigenzoekopdrachten,fiscalebronnen
en je kantoordocumenten 

 ■ Aanbevelingenensuggestieskrijgenvanuit(internationale)rechtspraak
 ■ Met één druk op de knop NDFR-bronnen (momentopname of actuele link) 
direct aan je adviesdossier koppelen

Klaar voor de toekomst! 
Door onze producten naadloos op elkaar aan te laten sluiten is jouw 
adviespraktijk helemaal klaar voor de toekomst.  

 ■ AdviessignaleringenuitAdviceIntelligencewaarbijwijzigingeninjuridische
bronnengekoppeldwordenaanjouwspecifiekeklantdata

 ■ AI-techniekeneneigennotificatiesdiejehelpenmetaanbevolenjuridische
bronnen voor de onderbouwing van je advies

Taxvice 
Grip op je adviespraktijk. Simpel en overzichtelijk. Vanuit één centraal punt. 
Taxvice is dé baanbrekende cloud software die jouw adviespraktijk digitaal 
transformeert. Fiscale kennis, workflow en de verschillende datastromen 
komen bij elkaar. Vaarwel wirwar aan informatiestromen en systemen.  
Hallo gestroomlijnd adviesproces en proactief advies. 

 ■ MetTaxvicekrijgjegripopjeadviespraktijk.Simpelenoverzichtelijk.
 Vanuit één centraal punt monitor je de voortgang van het advies en zorg je 
datjijenjecollega’sgoedsamenwerkeninhetbelangvandeklant

 ■ Tackle die wirwar aan informatiestromen en -systemen. Taxvice staat 
 garant voor proactieve advisering, compliancy én zorgt voor een optimale 
samenwerkingdoorkoppelingenmetprogramma’salsOffice365, 
CRM- en aangiftesoftware 

Sdu | NDFR & Taxvice 
Ééngebruiksvriendelijkeomgevingvoorallestappeninjefiscaleenjuridischeadvisering
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Sdu de tijd vooruit

www.sdu.nl

info@sdu.nl

CONTACT 

Sdu  
Postbus 20025 
2500 EA Den Haag 

T 070 378 99 11 

CONTACTPERSOON
Sanne Dorland 
Teamlead marketing fiscaal 
T 070 378 02 20
s.dorland@sdu.nl 

 ■ Taxvice zorgt voor vastlegging en structurering van je advies waardoor 
jouw toegevoegde waarde zit in het geven van kwalitatief advies en een 
optimale dienstverlening. Het gestructureerd vastleggen zorgt bovendien 
voor meer kennisdeling, hergebruik en samenwerking 

 ■ Taxvice ontzorgt met slim gebruik van je bestaande klantdata. Met de 
moduleAdviceIntelligencesignaleerjevroegtijdigkansenenbedreigingen
zodatjedevraagvanjeklantaltijdvooruitbent.Doordatauitfiscale-,
CRM-, advies- en binnenkort ook boekhoud- en loondata in te zetten 
 genereert Advice Intelligence relevante adviessignaleringen 

NDFR 
Het fiscale kennisplatform van morgen 
Wil jij zekerheid hebben dat je beslissingen neemt op basis van juiste en 
actuele informatie? Tijd besparen doordat alle informatie voor jou gebundeld 
is? Met NDFR beschik je over één online-research omgeving met de meest 
actuele content. 

NDFR biedt overzicht, zoekgemak en snelheid en geeft zekerheid bij het 
nemen van beslissingen en het geven van advies. NDFR biedt bronnen die 
ertoe doen en commentaren die het verschil maken. Altijd onderbouwd. 
Steeds actueel. 

Wat maakt NDFR uniek: 
Persoonlijker 

 ■ Nooitmeerietsoverhethoofdzien?Metjouwpersoonlijkenotificatiesmis
jeniets.Doeeenzoekopdracht,steleennotificatieinenzieopeenlater
momentdirecthoeveeldocumentenersindsjelaatstesearchzijn
bijgekomen

 ■ Met de module Interne documenten doorzoek je eenvoudig jouw interne 
documentenomdatzezijntoegevoegdaanjouwkantoorversievanNDFR

Slimmer 
 ■ ZoekenmetbehulpvanArtificialIntelligence.Dankzijaanbevolenuitspraken
en argumenten uit (inter)nationale bronnen kom je sneller tot de kern. Vind 
specifiekeargumentensnellerenscaneenvoudigdevoorjouw
geselecteerdebelangrijkezinnenuiteenbron

 ■ Integratie met advies software Taxvice. Sla vanuit NDFR snel en 
gemakkelijkbronnenencommentarenopinjouwdossier

Sneller 
 ■ Relevante zoekresultaten binnen 1,5 seconde  
 ■ Optimale interface en opbouw van commentaren, ook op tablet of  
smart phone 

Sdu | NDFR & Taxvice 
Ééngebruiksvriendelijkeomgevingvoorallestappeninjefiscaleenjuridischeadvisering

https://www.youtube.com/watch?v=-e1rzboBb_s
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De toekomst begint vandaag 
Sdu is dé innovatiepartner voor juridische en fiscale professionals.  
We helpen onze klanten succesvoller te zijn, nu en in de toekomst. Met de 
slimme inzet van content, data en technologie ontwikkelen we innovatieve 
oplossingen die werkprocessen optimaliseren. We doen dit samen, met één 
been in de organisatie van onze klanten. Want co-creatie is de basis voor 
langdurig succes. We geloven daar heilig in. Benieuwd naar het verhaal 
van Sdu? Bekijk onze video! 

Wil je meer weten?
Onze adviseurs staan voor je klaar. Samen bereiden we de business case 
voor en presenteren we de toegevoegde waarde van Taxvice en NDFR  aan 
jouw team (fysiek of online). 

Sdu | NDFR & Taxvice 
Ééngebruiksvriendelijkeomgevingvoorallestappeninjefiscaleenjuridischeadvisering

CONTACT 

Sdu  
Postbus 20025 
2500 EA Den Haag 

T 070 378 99 11 

ADVISEURS SDU 

Ivo Audenaerd 
Accountmanager 
M 06 53 33 67 20 
i.audenaerd@sdu.nl 
 
Saskia van der Tol 
Accountmanager 
M 06 51 97 91 48 
s.v.d.tol@sdu.nl 
 
Alexander Vermeulen 
Accountmanager 
M 06 12 20 44 24 
a.vermeulen@sdu.nl 

https://www.youtube.com/watch?v=-e1rzboBb_s
https://www.youtube.com/watch?v=-e1rzboBb_s
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Authenticatie/autorisatie
AVG Privacy Wetgeving 
Cloud en SaaS
Digitaal dossier
Identity & Access Management/
  Signing
Kantoorautomatisering
Ondertekening/Esigning
Portaaloplossingen 
Samenwerken kantoor met klanten
SBR/XBRL-toepassingen
Softwarebeveiliging
Workflow/Practice management

Ondernemers die steeds vragen stellen over online applicaties of die 
je continu achter de broek aan moet zitten: je hebt er als accountant 
simpelweg geen tijd voor. Want met beperkte mankracht, nieuwe  
wet- en regelgeving en het veranderende applicatielandschap gebruik 
je je energie en resources liever zo zinvol mogelijk. Toch? Dit lukt je met 
SecureLogin: hét platform waarmee je gemakkelijk en veilig gegevens 
uitwisselt met elke klant.

Eén platform met toegang tot alle online applicaties van jou én je klanten: 
dat is wat SecureLogin biedt. De oplossing is speciaal ontworpen voor 
accountants- en administratiekantoren en is gebruiksvriendelijk voor elke 
ondernemer. Inloggegevens onthouden is niet langer nodig. Met één klik 
kun je bij al je systemen voor documentverwerking, boekhouden, financiën, 
personeel- en salarisadministratie en nog veel meer. Gratis uitproberen? 
Start een proefperiode van 14 dagen!
 

Ervaringen in Accountancy
SecureLogin is opgericht in 2014 door accountants en voor accountants. 
Inmiddels werken ruim 400 kantoren met onze software op het gebied 
van single sign-on, aangiftes & documenten en vraagposten. Met ruim 
1000 softwarekoppelingen zijn we hét best of breed platform voor de 
accountancybranche: van kleine tot grote kantoren.

Omschrijving product/dienst
Het platform van SecureLogin bestaat uit drie modules die samen dé best of 
breed oplossing voor de accountancybranche vormen:

Werk veilig en gemakkelijk met single sign-on
Na één keer inloggen toegang tot elke applicatie die je nodig hebt voor je 
werk? Met meer dan 1000 gekoppelde applicaties zijn wij dé single sign-on 
leverancier voor accountants- en administratiekantoren en klanten. Met de 
software krijg je grip op (gedeelde) gebruikersnamen en wachtwoorden 
en in- en uitdiensttreding. Zo weet je precies wie toegang heeft tot welke 
applicatie. Wel zo veilig en ook nog eens makkelijk te koppelen met je  
Active Directory!

SecureLogin
Teveeltijdkwijtaanklantcontact?Zonde!
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Belasting betalen met iDEAL

Vraagposten module

CONTACT 

SecureLogin 
Boris Pasternaklaan 12
2719 DA Zoetermeer

T 085 303 71 94

CONTACTPERSOON
Mark ter Steege
Customer Success Manager
M 06 13 34 55 13
mark@securelogin.nu

www.securelogin.nu

support@securelogin.nu

Deel aangiftes en andere documenten met je klant
Ondernemers achter de broek aan zitten met documenten, aangiftes 
of verlate betalingen aan de belastingdienst? Zonde, want het kan 
veel slimmer! Met een geautomatiseerde mail breng je ondernemers 
op een laagdrempelige manier op de hoogte van een document of de 
belastingaangifte die klaarstaat. En met de gemakkelijke iDEAL-knop  
betalen zij met één druk op de knop hun aangiftes.

Geen vergeten bonnen en facturen dankzij SecureLogin
In één keer alle ontbrekende informatie opvragen bij je klant? Met onze 
Vraagposten functionaliteit verzamel je eenvoudig alle vragen uit jouw 
pakketten en stuur je deze door in jouw eigen huisstijl. Zo kost het  
ophalen van vergeten bonnen, facturen of andere documenten jou een  
stuk minder tijd!

Belasting betalen met iDEAL

SecureLogin
Teveeltijdkwijtaanklantcontact?Zonde!

https://vimeo.com/400612478
https://vimeo.com/545937002
https://vimeo.com/400612478
https://vimeo.com/545937002
https://vimeo.com/400612478
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Administratieve dienstverlening
Adviessoftware
Bedrijfsinformatie
Cloud en SaaS
Compliance
Datacommunicatie/netwerken
Digitaal dossier
Document creatie
Financiële software
Jaarrekeningsoftware
Kantoorautomatisering
Mobiliteit/Mobiele apps
Rapportagesoftware
Samenwerken kantoor met klanten
SBR Assurance
SBR/XBRL-toepassingen
Werkprogramma’s
Workflow/Practicemanagement

SilverfinSoftware

Silverfin biedt een centrale datahub voor een genormaliseerde en 
gestandaardiseerde omgeving waarin alle werkzaamheden voor 
post accounting plaats kunnen vinden. Dit betekent dat accountants 
niet meer hoeven samen te stellen in 1 oplossing, tussentijdse 
rapportage in andere oplossing en de jaarrekening weer in een 
andere oplossing. Uiteraard loopt alle communicatie over een 
dossier via het Silverfin platform. Dit betekent dat e-mail niet meer 
ingezet hoeft te worden – intern en extern – en je alle informatie  
in 1 omgeving ter beschikking hebt. 

Generieke beschrijving producten en diensten 
Silverfin is sinds de oprichting continu (door)ontwikkeld voor accountants
maar ook door accountants. Onze doelstelling is: “We verbeteren de
efficiëntie, concurrentiekracht en winstgevendheid van compliance en
rapportage services, en stimuleren de ontwikkeling en levering van nieuwe 
adviesverlening.”

Door de open architectuur is het mogelijk dat andere partijen mee-
ontwikkelen.Zohebbenweinmiddelseen‘pool’van600personendie 
de kracht van Silverfin elke dag verder versterken.

Ervaringen in Accountancy
Steeds meer kantoren omarmen de filosofie van Silverfin en maken gebruik
van de mogelijkheden, zo zijn (onder andere) Schipper Accountants,
216AccountantsenESJenthousiastegebruikers.

 

Omschrijving product/dienst 
Vanuit de filosofie Silverfin als Datahub en o.m. door middel van automati-
sche synchronisaties van zowel administratieve als andere data, bieden we 
een eenvoudige oplossing in 1 systeem aan. De kracht van Silverfin bestaat 
er in dat u enerzijds eenvoudig kantoorstandaardisaties kan implementeren 
en anderzijds toch de nodige flexibiliteit heeft om processen naar eigen 
behoeven in te richten.

Hierdoor creëer je een bijzondere efficiënte manier van werkzaamheden in
het samenstelproces.

Door de volledige integratie van de communicatiemogelijkheden is het
samenwerken met uw cliënten nu echt mogelijk en voor beide partijen, dus
zowel de medewerker als uw cliënt, bijzonder eenvoudig in de praktijk.
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SilverfinSoftware 

www.silverfin.com

connected@silverfin.com

CONTACT 

Silverfin Software B.V.
James Wattstraat 100
1097 DM Amsterdam

T 020 225 18 18

CONTACTPERSOON
Louis Verbeke
General Manager Netherlands & 
Luxemburg
T +32 494 23 39 16
louis@silverfin.com

https://www.silverfin.com/nl/demo
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Audit software (dienstverlening)
AVG Privacy Wetgeving
Bedrijfsinformatie
Business Continuity
Cloud en SaaS
Compliance
Hardwarebeveiliging
HRM (ondersteuning)
IT-Audit
SBR/XBRL-toepassingen 
Softwarebeveiliging

Compleet inzicht in cyber security risico’s op mens, proces en IT 
1 op de 5 MKB’ers wordt jaarlijks slachtoffer van cyber crime 
Onze missie is het beschermen van de data van jouw organisatie.  
Zonder digitale transformatie geen toekomst en zonder data geen digitale 
transformatie. Daarmee is data het nieuwe goud. En dat ‘goud’ moet je net 
als het edelmetaal goed bewaken. 

Complete controle over de veiligheid van jouw organisatie 
Skopos biedt een holistische aanpak van cyberbeveiliging voor jouw hele 
bedrijf.Pasalsjebewustbentvanjecybersecurityrisico’skanjenamelijk
maatregelen treffen. Met de Skopos Cyber Audit kun je via een dashboard 
24×7,365dagenperjaarvolgenhoejouwbedrijfervoorstaat.Skopos
brengt je risicovolle software automatisch in kaart en linkt dit meteen aan 
de cyber awareness van je medewerkers. Jaarlijks kan jouw accountant 
onafhankelijk aantonen dat je informatiebeveiliging serieus neemt. 

Inzicht in risico’s die jouw medewerkers, websites en de IT raken, 
handig en snel. Zo weet je altijd hoe het met je bedrijf gaat. 

Eenvoudig en effectief 
Voor veel organisaties is cyber security nog nieuw terrein. Skopos.AI zorgt 
dat organisaties snel, eenvoudig & aantoonbaar in control zijn van hun cyber 
risico’s. Ons systeem analyseert continue het risico op mensen, machines en 
websites. Skopos.AI wordt al gebruikt door klanten in binnen- en buitenland 
en wordt geprezen om haar eenvoud en effectiviteit. 

Skopos 

Heb jij als accountant voldoende inzicht in informatie en 
 beveiligingsrisico’s? 
 
	■ Strenge Europese wetgeving op komst 
MetdeintroductievannieuweEuropesecybersecurity-richtlijnen,
genaamdNIS2,wildeEU-bedrijvendwingenhuncybersecurityop 
orde te brengen. 

	■ Reputatie & continuïteit onder druk 
Accountantsenklantenzijnbezorgdomdeimpactvanransomware 
op reputatie en continuïteit van de organisatie.  

	■ Weinig inzicht in veiligheid 
Klant en accountant hebben nu geen tot weinig inzicht in informatie-
beveiligings-risico’s. 

	■ Oplossingen zijn kostbaar en beperkt houdbaar 
Pentests&Big4oplossingzijnkostbaar,beperktinscopeenhoudbaar.
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Skopos 

www.skopos.ai

info@skopos.ai

CONTACT 

Skopos 
De Brinken 20 
3901 KW Veenendaal 

T  085 2005 579 
M 06 38 77 38 38 

CONTACTPERSOON
Sanne Dorland 
Teamlead marketing fiscaal 
T 070 378 02 20
s.dorland@sdu.nl 

Partnership met Sdu 
Skopos en Sdu zorgen er samen voor dat organisaties snel, eenvoudig en 
aantoonbaar in control zijn van hun cyberrisico’s. 
Skopos nam vorig jaar deel aan het Startup programma LightSpeed van 
het Europese moederbedrijf van Sdu, Lefebvre Sarrut. Van alle Nederlandse 
inzendingen kwam Skopos als winnende startup uit de bus. Luister hier naar 
de aflevering over deze samenwerking op Business Radio. 
 
Cyberaudit is een commerciële kans voor accountants! 

 ■ Erwordtalvanjeverwachtomdeinformatiebeveiligingbijjeklantenvast
te stellen 

 ■ Je hebt de relatie, het vertrouwen en biedt de juridische ondersteuning  
 ■ Je herkent de uitdaging, je mist alleen de tools en kennis 

Schrijf je nu in voor het gratis webinar  
Ga direct aan de slag met praktische tips 
Cyber-risico’s ontwikkelen zich net zo snel als het internet. Het risico dat 
je organisatie wordt getroffen door een cyber-incident ligt altijd op de loer, 
máár met de juiste aanpak kun je incidenten ook voorkomen.  
Janine Heemskerk van Sdu en Han Veldwijk van Skopos.AI geven gratis 
webinars over wat jij als accountant (zelf!) nu zou moeten doen.  
Schrijf je nu gratis in via Skopos.ai .

 
Schrijf je in

 
Wil je meer weten? 
Volg één van onze webinars via Skopos.ai of neem contact met ons op. 

  

https://skopos.ai/nl/blog/skopos-bij-lets-talk-business-op-new-business-radio
https://skopos.ai/nl/webinar-toekomst-met-cyberaudit/ 
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Administratieve dienstverlening 
Document management/workflow
Financiële software
eFacturatie
Financiële software
ICT-consultancy/project management
Internet boekhouden
Kantoorautomatisering
Uren en declaraties

Stip•t
XSO – xBase Software Ontwikkeling

Extra compleet boekhoudprogramma voor professionals gericht op 
efficiëntie en eenvoud
Op zoek naar een eenvoudig boekhoudprogramma? Met boekhoudpro-
gramma Stip•t, wordt het systematisch bijhouden van de boekhouding een 
stuk efficiënter. De boekhoudsoftware van Stip•t bevat een breed scala aan 
slimme functionaliteiten die het bijhouden van de boekhouding, administratie 
en facturen van jou (of die van jouw klanten) nog makkelijker maakt.

Het beste van online/cloud met offline en desktop software
Online boekhoudprogramma’s zijn gelimiteerd in hun mogelijkheden, door-
dat ze in de browser hun werk moeten doen. Stip•t is een eenvoudig boek-
houdpakket dat je installeert, maar die jouw boekhouding ook in de cloud 
opslaat, zodat deze altijd veilig is. Het beste van beide wereld noemen we 
dat. Daarnaast kun je via de boekhoudsoftware van Stip•t heel eenvoudig 
je bonnetjes inscannen en toevoegen aan je administratie via uw iOS of 
Android telefoon of tablet.

Eenvoudige boekhoudsoftware voor ondernemers die zelf hun boek-
houding verzorgen
Iedere ondernemer krijgt ermee te maken. Boekhouden. Het is van veel 
ondernemers niet de meest favoriete klus. Financiële administratie is soms 
lastig te begrijpen en je raakt al snel het overzicht kwijt. Wij snappen dat. 
Daarom hebben we met Stip•t eenvoudige boekhoudsoftware ontwikkeld. 
Met Stip•t boekhoudsoftware is boekhouden eenvoudiger dan ooit en krijg 
jij een compleet overzicht van je boekhouding. Stip•t is eenvoudig in gebruik, 
maar bevat alle mogelijkheden om je complete administratie te doen. Een 
robuustboekhoudprogrammaopjePCofMac,metdevoordelenvande
cloud. Boekhoudprogramma Stip•t zorgt dat ondernemers de focus op hun 
onderneming kunnen houden.

Boekhouden vanaf je desktop: Beschikbaar voor PC en Mac
Boekhoudprogramma Stip•t combineert het beste van twee werelden:  
de kracht van je computer én alle voordelen van de cloud. Stip•t is een  
c omputerprogramma maar slaat zijn data op in de cloud. Omdat het boek-
houdprogramma op je eigen systeem draait werkt het sneller, kan het 

makkelijker grote hoeveelheden data verwerken en is het eenvoudiger te 
bedienen. Alle data wordt vervolgens opgeslagen in de cloud. Zo kun je 
altijd je boekhouding bijhouden, waar je ook bent. Stip•t boekhoudsoftware 
isbeschikbaarvoorPCenMac.DaarnaastzijnerappsvoorAndroiden
iOS voor het registreren van bonnetjes beschikbaar. Zo kun je altijd vanaf je 
 favoriete platform boekhouden.

Kenmerken Stip•t 
 ■ Dagboeken
 ■ Automatische bankkoppeling
 ■ Automatische boekingsregels
 ■ Efficiëntimporterenvanbestanden
 ■ BTW-aangifteenICP-opgavebijhoudenenindienen
 ■ Eenvoudigbedrijfsmiddelenenafschrijvingenbijhouden
 ■ Kies je eigen grootboekschema met RGS
 ■ Automatisch importeren van relaties
 ■ Relaties aanmaken op basis van KvK vermelding
 ■ Onbeperkt aantal gebruikers
 ■ Database in de cloud
 ■ Begrotingenkostenplaatsenbijhouden
 ■ Koppeleigensoftwarem.b.v.deAPI
 ■ SnelXML-Auditfilemakenendelen
 ■ Eenvoudig voldoen aan bewaarplicht 
 ■ e-Verbinding(Peppol)koppeling
 ■ Gebroken boekjaar
 ■ Brondocumenten permanent in beeld
 ■ Factuurprogramma, Integratie van facturering
 ■ Periodiekfactureren(abonnementen)
 ■ Automatisch facturen importeren vanuit mailbox
 ■ Eenvoudig factureren voor artikelen/producten
 ■ Rechtstreeks/automatisch facturen sturen
 ■ Factuurtemplatesenlay-outsineigenhuisstijl
 ■ E-mailtemplatesenlay-outsineigenhuisstijl



DEELNEMERS RUBRIEKEN 52

Stip•t
XSO – xBase Software Ontwikkeling

www.xso.nl

r.lemstra@xso.nl

CONTACT 

XSO
xBase Software Ontwikkeling BV
Lytsedyk 16
9036 ML Menaldum

T 088 00 11 800

10 vragen aan een gebruiker van Stip•t boekhoudsoftware

1.  Achtergrond klant: hoe lang ben je al ondernemer, wat is je  rol  
t.a.v. boekhouding ?

Ondernemer sinds 1989. In de jaren 90 zelf actief geweest als 
ontwikkelaar van administratieve software. Sindsdien heb ik een 
aantal IT/ICT/ISP bedrijven succesvol gestart. Momenteel heb ik een 
eenmansbedrijf, waarbij ik de boekhouding zelfstandig doe.

2.  Met zo veel kennis heb je vast een goed beeld van wat de markt 
(Exact, Unit4, AFAS e.d.) aanbiedt, waarom kom je dan toch uit bij 
een relatief klein pakket als Stip•t ?

De prijsstelling bij het voeren van meerdere administraties ten 
opzichte van de mogelijkheden. Geen bizarre prijzen voor allemaal 
(noodzakelijke) uitbreidingen. Stip•t kon al mijn eisen invullen, 
 waaronder een uitgebreide API.

3.  Hoe zou je Stip•t typeren, voor welk type klant is het pakket 
 geschikt of juist niet geschikt?

Stip•t is in mijn ogen geschikt voor een MKB-er die zelfstandig zijn 
administratie wilt voeren, maar ook voor een administratiekantoor. 
Ook voor de klant die veel flexibiliteit wilt en zelf integraties met 
bestaande pakketten wilt (en kan) maken biedt stip-t goede 
mogelijkheden.

4.  Eerste indruk is vaak belangrijk, wat maakte dat bij jou deze eerste 
indruk positief was

Het overzicht en de eenvoudige menu-structuur. Maar vooral het 
persoonlijke en directe contact met Stip•t. 

5.  Dan ga je aan de slag, hoe vlot of moeilijk verliep dat?
In het begin liep dit vrij vlot. Daarna liep ik tegen diverse beperkingen 
en onvolkomenheden aan. Dit was waarschijnlijk te wijten aan de hele 
nieuwe opzet van een update van het pakket. Deze problemen werden 
heel snel opgelost door Stip•t.

6.  Heb jij daarbij ook ondersteuning gehad van de leverancier, hoe 
heb je die ervaren?

Ja, deze ondersteuning was wel nodig. De handleiding is vrij beperkt, 
maar voldoende voor een eerste opzet. Zoals eerder opgemerkt zaten 
er in de eerste releases een aantal onvolkomenheden. 
Het contact met de leverancier is super. Altijd direct iemand met 
kennis aan de lijn. Uiterst correct en oplossingsgericht.

7.  Na het eerste enthousiasme komt vaak de teleurstelling, wat was 
voor jou de teleurstelling?

Je mist in het begin toch zaken die in een vorig systeem 
vanzelfsprekend waren. Uiteindelijk is dit een kwestie van aanpassen 
en accepteren dat het gewoon iets anders moet.

8.  Uiteindelijk heb je definitief besloten om er mee te gaan werken, 
hoe lang heb je gedaan over dat traject?

Een aantal weken.

9.  Heeft jouw accountant hier nog invloed op gehad?
Nee.

10.  Hoe verloopt de uitwisseling met je accountant?
Overzichten op papier. (aanvulling leverancier: uitwisseling met 
accountant kan ook m.b.v. xml-audit files)

Ron Randasche
R2 Beheer bv

Demo Stip.t

https://www.stip-t.nl/support/instructievideo/
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Authenticatie/autorisatie
Cloud en SAAS 
CRM
Digitaal dossier
Document creatie
Document management/workflow
ICT-consultancy/project management
Identity & Access Management/
  Signing
Kantoorautomatisering
Kantoorplanning
Mobiliteit/Mobiele apps
Ondertekening/eSigning
Portaaloplossingen
Samenwerken kantoor met klanten
SBR/XBRL-toepassingen
Uren en declaraties
Workflow/Practicemanagement

Tess
De basis voor jullie digitale transitie

Tess is ontwikkeld zodat accountants hun kantoren met veel plezier en 
gemak effectief kunnen runnen met het doel klanten optimaal te bedienen. 
Alle data en informatie, die nodig is voor een optimale klantgerichte kantoor-
voering, is dankzij Tess altijd en overal beschikbaar. Niet alleen dat, maar 
omdat Tess een digitaal platform is, integreert het naadloos met alle andere 
applicaties die binnen het kantoor gebruikt worden. Op die manier kan 
je vanuit een enkel punt al je data gebruiken en wordt Tess de spil van je 
 kantoor.

Tess verbetert structureel samenwerking tussen collega’s, klanten, part-
ners en leveranciers. Alle beschikbare kennis, kunde en talent kunnen op 
het juiste moment op effectieve wijze ingezet worden. Tess kan ook dankzij 
diens grote scala aan modules, add-ons en koppelingen geconfigureerd 
worden op basis van de behoeften van jouw kantoor. Tess dekt voor nu en 
voor de toekomst alle behoeften. Kies je voor Tess, dan kies je voor een 
oplossing met een ongeëvenaarde prijs-kwaliteitverhouding.

Overzicht van de door Tess geboden functionaliteiten
Tess is een relatiebeheer, practice management en communicatie platform. 
Tess ondersteunt ook elk mogelijk verdienmodel. Tess geeft controle over de 
primaire bedrijfsvoering en optimaliseert alle klant gerelateerde processen 
van het kantoor. Zie voor details rechts de overzichten van alle door Tess 
geboden functionaliteiten.

Tess dekt voor nu en de toekomst alle behoeften
Tess is een specifiek voor de accountancy ingerichte applicatie op basis 
van het platform van Salesforce. Salesforce is de marktleider op het gebied 
van crm-gerelateerde cloud software. Dit zorgt er voor dat Tess ook voor de 
komende jaren leidend zal blijven. Onder andere dankzij periodieke releases 
die zowel vanuit Acuity als Salesforce worden gedaan, wordt dit resultaat 
bereikt. Door de samenwerking met Salesforce is onze ontwikkelsnelheid 
ongekend hoog, zonder enige concessie te doen aan de kwaliteit.

https://www.acuity.nl/s/product/tess-voor-accountancy
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Tess
De basis voor jullie digitale transitie

www.acuity.nl

info@acuity.nl

CONTACT 

Acuity B.V.
Het Sterrenbeeld 21
5215 MK, ‘s-Hertogenbosch

T 073 85 19 800

CONTACTPERSOON
Aart Nijkamp
Algemeen Directeur
T 073 85 19 803
M 06 51 27 35 47
a.nijkamp@acuity.nl

Koppelingen met vele branche specifieke applicaties
Tess koppelt standaard met vele branche specifieke (cloud)applicaties. Als 
de door een kantoor gewenste koppeling nog niet standaard beschikbaar 
is, dan wordt deze koppeling door ons ontwikkeld. Dit resulteert in een 
koppeling die zowel technisch als functioneel optimaal werkt.

Nu ook voor interactieve samenwerking tussen kantoor en klant
Tess is een digitaal platform waarin nu ook al onze kennis van klantportalen 
en extranetten meegenomen is. Vanaf de zomer 2022 is het mogelijk om 
klanten op elke gewenste wijze deel te maken van de door jullie geboden 
dienstverlening. Hierbij staat klantbeleving, ontzorgen en slim samenwerken 
centraal. Met de inzet van het platform voor interactieve samenwerking 
tussen kantoor en klant zet Acuity wederom de nieuwe standaard: Tess is 
de fundatie voor de digitale transitie van jullie kantoor. Zie hieronder welke 
functionaliteiten in dit kader aan Tess zijn toegevoegd. 

Tess integreert naadloos met Microsoft 365
VrijwelallekantoreninNederlandgebruikenMicrosoft365.Onzeintegratie
tussenTessenMicrosoft365heeftmenigkantoorovertuigdomvoorTesste
kiezen. Met name de slimme integraties met mail en Sharepoint zijn absolute 
“killer-apps”.

Voeg dankzij add-ons krachtige functionaliteiten toe aan Tess
Het is ook mogelijk om Tess uit te breiden met specifieke, zeer krachtige 
add-ons. Dit zijn zorgvuldig geselecteerde best-of-breed producten en 
services van gespecialiseerde topleveranciers. Vanzelfsprekend integreren 
alle add-ons naadloos met Tess. Gebruiksgemak blijft gegarandeerd.

Tess ondersteunt elk mogelijk businessmodel
Klantafspraken worden in Tess omgezet naar meetbare en te controleren 
projecten. Deze worden vervolgens omgezet in projecttaken en hieraan 
kunnen uren verbonden worden. De voortgang kan hierdoor gevolgd en 
geanalyseerd worden. Tess ondersteunt elk mogelijk verdienmodel en zorgt 
ervoor dat er tijdig en op correcte wijze gefactureerd kan worden. Zo geeft 
Tess controle over de primaire bedrijfsvoering, ongeacht welk businessmodel 
wordt gehanteerd.

Overstappen naar Tess? Wij ontzorgen jullie
Acuity heeft ruime ervaring met kantoren die van hun oude systemen willen 
overstappen naar Tess. Wij hebben hiervoor standaard overstapservices 
ontwikkeld. In de praktijk kunnen negen van de tien kantoren af met 
een standaard implementatie. Dit komt omdat Tess specifiek voor de 
accountancybranche ontwikkeld is. Kantoor specifieke aanpassingen 
worden snel en eenvoudig geconfigureerd. Unieke korte doorlooptijden, 
schone data, vaste lage implementatiekosten en een gegarandeerd resultaat 
zijn het gevolg.

Ook gebruik maken van Tess?
Benieuwd hoe ook jouw kantoor geoptimaliseerd kan worden dankzij Tess? 
Neem dan gerust contact met ons op en wij praten je bij.

https://www.acuity.nl/s/contact
https://twitter.com/Acuity_nl
https://www.linkedin.com/company/acuity-bv/
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Administratieve dienstverlening 
Document management/workflow
Financiële software
eFacturatie
Financiële software
ICT-consultancy/project management
Internet boekhouden
Kantoorautomatisering
Uren en declaraties

TimeWriter
XSO – xBase Software Ontwikkeling

Urenregistratie software voor uren, facturen, budgetten en verlof
Een compleet en gebruiksvriendelijk systeem om vanaf elke locatie uren  
bij te houden, te factureren, budgetten te bewaken en verlof te registeren.  
Met versies voor kleinere en grote organisaties. TimeWriter is geschikt voor 
Windows en Mac en is er ook in een desktop en mobile cliënt.

Met altijd de juiste gegevens paraat, weet u precies waar u aan toe bent. 
Waar u ook bent of waar uw medewerkers ook zijn. Dat regelen wij voor u 
met TimeWriter; dé software voor urenregistratie voor kleine en grote bedrij-
ven. Gebruiksvriendelijk, veelzijdig, compleet en ook heel geschikt voor het 
factureren, budgetbewaking en verlofregistratie.

Werken uw medewerkers (deels) vanaf een thuiswerkplek? Ook daarbij komt 
TimeWriter goed van pas.  Naast de vastlegging van de tijdsbesteding kunt 
u binnen TimeWriter ook vastleggen op welke locatie die werkzaamheden 
zijn uitgevoerd, dit kan van belang zijn voor de (belastingvrije) vergoeding van 
reiskosten.

Overal online toegang 
Via de cloud gebruikt u vanaf elke plek de TimeWriter. Zo blijft uw registratie 
altijd actueel, waar u ook bent.
Gemakkelijk en intuïtief 
Binnen een dag is de TimeWriter geïnstalleerd en in gebruik. Door iedereen, 
dankzij het gebruiksvriendelijke systeem.
Snelle, persoonlijke service 
Om uren te registreren moet u geen uren hoeven te wachten. Daarom helpen 
wij snel en direct als er iets is.
Uitgebreide rapportage- en controleopties 
Hoe u ook uw rapportages wilt inrichten, het kan met TimeWriter. Wel zo 
handig bij controles en voor wie verantwoording moet afleggen.
Compleet in elk opzicht 
Voor urenregistratie, budgetten, verlof en facturering, maar ook voor elk 
bedrijf in elke branche.

Altijd actueel
Met de juiste informatie neemt u snel beslissingen. TimeWriter geeft u dat 
inzicht, van uur tot uur. Zoals actuele informatie over de tijdsbesteding per 
klant of project, hoeveel tijd een medewerker besteedt of de winstgevend-
heid van een opdracht.

Flexibel voor elk bedrijf
De TimeWriter Standaard voorziet in de specifieke wensen van het mkb ter-
wijldeTimeWriterProveelzijdigenkrachtiggenoegisvoorondernemingen
tot 1.000 fte’s. Elk met uitgebreide controle- en rapportageopties en snelle, 
persoonlijke service.

Compleet en op maat
Met TimeWriter houdt u de uren, budgetten en verloven gemakkelijk bij, 
 worden facturen in de huisstijl opgemaakt en geëxporteerd naar diverse 
boekhoudpakketten en krijgt u elke rapportage zoals u het wenst.

Facturering en budgetbewaking
Met TimeWriter maakt u ook snel en eenvoudig facturen op maat. De fac-
turen worden in uw huisstijl opgemaakt en u bepaalt of factuurregels naar 
keuze worden gegroepeerd of in detail overgenomen op de factuur. Informa-
tie uit TimeWriter kan ook gemakkelijk geëxporteerd worden naar veel boek-
houdpakketten zoals Exact en Reeleezee. Met SnelStart, Exact, Twinfield, 
e-Boekhouden, iMuis en Stip-T heeft TimeWriter zelfs een volledige integra-
tie. En doordat u altijd geïnformeerd bent over de actuele status, besteedde 
uren en gemaakte kosten, kunt u uw budgetten bewaken en projecten tus-
sentijds controleren.

Probeer het zelf, 2 maanden gratis
TimeWriter is beschikbaar in 2 versies; de TimeWriter Standaard voor 
bedrijventotzo’n25medewerkersendeTimeWriterProdiemeeropties
heeft en daarmee voldoet aan de complexere eisen die grotere organisaties 
stellen. Alle functionaliteiten en verschillen staan duidelijk uitgewerkt in het 
productenoverzicht.Wiltudatzelfweleenservaren?Probeerhetdaneerst
2 maandengratisofbelonsvoormeerinformatie.
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TimeWriter
XSO – xBase Software Ontwikkeling

www.xso.nl

r.lemstra@xso.nl

CONTACT 

XSO
xBase Software Ontwikkeling BV
Lytsedyk 16
9036 ML Menaldum

T 088 00 11 800

Vijf reacties van tevreden TimeWriter gebruikers
“Al ruim 10 jaar werk ik met dit programma. Steeds direct helpdesk als er iets 
te vragen is, en nooit een vastloper of probleem met programma gehad. Zeer 
gebruiksvriendelijk. Ik heb in het verleden al meerdere urenverantwoordings-
programma’s gebruikt, maar deze is tot nu toe het makkelijkste en mooiste zelf 
te maken of standaard rapportages.”
Tineke Mulder (2021)

“Na lang zoeken een goed programma gevonden om de gewerkte uren per 
klant te kunnen bijhouden. Goede rapport uitdraai mogelijk, je kunt werken met 
vele variabelen. Ik ben zeer tevreden iver deze software voor mijn administra-
tiekantoor. Ook een zeer prettige helpdesk overigens, hetgeen voor mij ook 
een pre is.”
Wanda de Schrijver (2021)
 
“Gebruik dit product al 15 jaar en vind het onmisbaar om mijn urenregistratie 
goed bij te houden. Erg makkelijk en doeltreffend programma. Kost me weinig 
tijd en geeft perfecte overzichten van de gedraaide uren en verdere benodigde 
info bij projecten. Zelfs factuur maken kan rechtstreeks. Verder is de support 
ook erg goed. Bij vragen wordt je snel en goed geholpen.”
Raymond Mohnen (2021)
 
“Sinds enige jaren gebruiken wij in ons bedrijf TimeWriter. Het bevalt goed 
omdat functionaliteit voorop staat. Tijdschrijven is een extra handeling die niet 
iedereen graag doet. Door de verschillende weergave van de tijd en de slimme 
zijbalk met veel voorkomende activiteiten is dit programma een aanrader. De 
prijs-kwaliteit verhouding is bijzonder goed. Van harte aanbevolen.”
Wim A.B. (2021)

“Al jaren maak ik als zzp’er tot volle tevredenheid gebruik van TimeWriter voor 
mijn urenregistratie. Het programma kan alles wat ik met de ingevoerde data 
wil en is makkelijk in gebruik. De support is bovendien snel, persoonlijk en 
accuraat. Er bestaan vele urenregistratieprogramma’s, maar ik ben en blijf fan 
van TimeWriter.”
Anita Drost (2020)

Over XSO – Praktische software sinds 1995
XSO, een afkorting voor xBase Software Ontwikkeling, werd in 1995 opge-
richtdoorRinseLemstra.Samenmetzijncollega’sPieterenOlafwerken
zij hard aan het ontwikkelen van softwareproducten voor het bedrijfsleven. 
PieterenOlafontwikkelen,testenendocumenteren,Rinsegaatoverde
bedrijfsvoering en voegt zo nu en dan inhoudelijk nog iets zinnigs toe.

TimeWriter: urenregistratie en facturatie
Als zakelijk dienstverlener moet je natuurlijk grip houden op de besteding van 
je uren. Het geeft je inzicht in de kosten en dient als basis van je facturering, 
TimeWriter voorziet hierin. Een praktische tool voor de registratie en facture-
ring van je diensten.  Uiteraard rechtstreeks gekoppeld aan de belangrijkste 
boekhoudpakketen.

Stip-t: het eenvoudige boekhoudprogramma voor ondernemers
Omdat wij van mening waren dat de beschikbare boekhoudoplossingen 
geen van allen ideaal was, (de ene te klein en simpel, de andere te groot en 
complex), hebben we de handschoen opgepakt en zelf een boekhoudpakket 
(Stip-T) gemaakt. Inmiddels zijn er ook vele klanten die dit pakket naar volle 
tevredenheid dagelijks gebruiken.

Plezier en voldoening
Wij scheppen er plezier in om tools te maken die het administratieve proces 
van bedrijven efficiënter maakt. Vele honderden organisaties werken dage-
lijks met onze tools waardoor het registreren van uren en de facturatie daar-
van een stuk plezieriger verloopt.

Heb je nog vragen over onze producten? Neem contact op!
Wil je meer weten over de werking van Stip-t boekhoudsoftware of Time-
Writer urenregistraite? Wij zijn bereikbaar op info@xso.nl. Wij zorgen dat je 
snel een reactie krijgt. Liever direct contact? Bel dan naar 088 00 11 800.

Demo TimeWriter

https://www.timewriter.nl/support/instructievideos/
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Twinfield helpt accountants en boekhoudprofessionals hun 
dagelijkse werk makkelijker te maken. Allereerst door slimme 
boekhoudsoftware te ontwikkelen die voldoet aan de nieuwste 
regelgeving, automatisering en online beveiliging. We zorgen dat 
je met de geavanceerde functies van ons uitgebreide pakket alles 
in een handomdraai geregeld hebt. Bij Twinfield denken we met je 
mee zodat jij de juiste beslissingen kunt nemen voor je organisatie. 
Veilig boekhouden in de cloud, real-time inzichten en handige tools 
zoals de scan & herken applicatie. Alles om jou sneller, efficiënter en 
professioneler te laten samenwerken met je klanten. 

Persoonlijke ondersteuning 
Onze collega’s hebben hart voor het vak, weten precies wat er speelt en 
snappen waar jij behoefte aan hebt. We kennen alle ins en outs van ons 
programma en werken er dagelijks aan om het nóg beter te maken. Wij 
willen ondernemend Nederland verder helpen. Dat zeggen we niet alleen, 
we doén het ook. Zo kun je bij ons terecht voor trainingen op maat, gratis 
gebruikers bijeenkomsten, handige checklists en blogs om je kennis verder 
bij te  spijkeren. Daarnaast kun je uiteraard bij ons terecht voor een advies-
gesprek op maat. Bij ons op kantoor, bij jou aan tafel of online. Twinfield 
maakt  professioneel boekhouden persoonlijk.  

Over Wolters Kluwer  
Wolters Kluwer is wereldwijd één van de grootste aanbieders van informatie 
en online tools voor accountants, fiscale- en financiële professionals.  
Elke dag werken wereldwijd honderdduizend professionals met onze soft-
ware. In hun dagelijkse werk vertrouwen zij op onze jarenlange expertise en 
innovatieve producten. Dankzij continue doorontwikkeling komen wij tege-
moet aan de toenemende vraag naar intelligente software en eenvoudige 
workflow-tools. Dit doen we door deskundige oplossingen te bieden waarbij 
kennis en technologie voorop staan. 

Twinfield Boekhouden 
Twinfield Boekhouden is speciaal ontwikkeld voor accountants- en admini-
stratiekantoren en faciliteert een slimme online samenwerking tussen 
accountants en ondernemers. Twinfield kent de accountancypraktijk als 
geen ander en is sterk in compliance. Dat biedt je de zekerheid dat je boek-

houdpakket blijvend wordt aangepast aan de nieuwste eisen in wet- en 
regelgeving. Internet- en dataveiligheid staat bij Twinfield bovenaan; onze 
data wordt alleen in Europa opgeslagen.  

Belangrijkste functies Twinfield Boekhouden: 
 ■ Facturatie, UBL
 ■ Rapportages(Fiscaal,bedrijfseconomischeencommerciëleregimes)
 ■ Vreemde valuta  
 ■ Kolommenbalans
 ■ Automatische bankkoppelingen 
 ■ Automatische btw- en suppletieaangifte  
 ■ Scan-enherken(Basecone)enfiatteringvaninkoopfacturen

RUBRIEKEN 2022/2023

Aangiftesoftware
Administatieve dienstverlening
Adviessoftware 
Authenticatie/autorisatie
Cloud en SaaS 
CRM
Digitaal dossier
Documentmanagement/workflow
Financiële software
Internetboekhouden
Kantoorautomatisering
Mobiliteit/Mobiele apps 
Portaaloplossingen
Rapportagesoftware
SBR/XBRL-toepassingen
Werkprogramma’s
Workflow/Practicemanagement

TWINFIELD 
Twinfieldmaaktprofessioneelboekhoudenpersoonlijk

https://www.wolterskluwer.com/nl-nl/solutions/twinfield-accounting/accountants/abonnementen-prijzen?utm_medium=affiliate&utm_source=google&utm_campaign=taxnl_taa-europe-netherlands_multi-product_bj_wknl_tax_acq_demo_boekhouden_2022_aug-2022&utm_content=advertorial SRA-gids
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CONTACT 

Twinfield
De Beek 9-15
3871 MS Hoevelaken

T 033 467 70 00

CONTACTPERSOON
Afdeling sales
T 033 467 70 02
nl-taa-advies@wolterskluwer.com

twinfield in beeld

www.wolterskluwer.com

nl-taa-advies@wolterskluwer.com

Geavanceerde functies 
 ■ TwinfieldAnalytics
 ■ Vaste Activa module 
 ■ Slimme consolidatie
 ■ BTW statusoverzicht over alle administraties

Abonnementen voor accountants 

Accountancy Start € 0 per maand
 ■ € 0,- per maand indien jouw klanten zelf inboeken
 ■ Onbeperkt aantal kantoorgebruikers
 ■ Geen administraties
 ■ Back-ups, updates & hosting
 ■ Helpdesk via de telefoon en de applicatie
 ■ Gratis training

Accountancyregeling € 61,00 per maand
 ■ Onbeperkt aantal kantoorgebruikers
 ■ 10 administraties
 ■ Back-ups, updates & hosting
 ■ Helpdesk via de telefoon en de applicatie
 ■ Gratis training 

Partnerkoppelingen
Twinfield staat voor connectiviteit: wij stellen jou in staat om beter samen te 
werken en meer grip te krijgen op je totale bedrijfsvoering. Zo hebben we kop-
pelingen met meer dan 300 softwareapplicaties onder andere op het gebied 
van CRM, BI-rapportages, facturatie en urenregistratie. 

Twinfield Boekhouden demo

Onze koppelingen worden vakkundig getoetst, zo krijgen onze partners een 
officiële certificering wanneer wij ze technisch en commercieel getest hebben.

Bekijkalle informatieoponzesiteoverTwinfieldBoekhouden.

Frank Kolijn: “Software bouwen en verkopen is één ding, maar écht luiste-
ren naar je klanten, daarin zit het verschil. Wij waarderen vooral de gebruiker-
smiddagen van Twinfield op locatie of online, waarbij we veel handige tips & 
tricks krijgen. Goede actie van Twinfield om op deze manier kennis te delen 
en naar hun klanten te luisteren. Persoonlijk en efficiënt!”

TWINFIELD 
Twinfieldmaaktprofessioneelboekhoudenpersoonlijk

https://www.linkedin.com/company/twinfield/?originalSubdomain=nl
https://www.facebook.com/TwinfieldAccounting/
https://www.youtube.com/user/TwinfieldUploads/
https://www.wolterskluwer.com/nl-nl/solutions/twinfield-accounting?utm_medium=affiliate&utm_source=google&utm_campaign=taxnl_taa-europe-netherlands_multi-product_bj_wknl_tax_acq_demo_boekhouden_2022_aug-2022&utm_content=advertorial-SRA-gids
https://www.wolterskluwer.com/nl-nl/solutions/twinfield-accounting?utm_medium=affiliate&utm_source=google&utm_campaign=taxnl_taa-europe-netherlands_multi-product_bj_wknl_tax_acq_demo_boekhouden_2022_aug-2022&utm_content=advertorial-SRA-gids
mailto:nl-taa-info%40wolterskluwer.com?subject=
https://www.wolterskluwer.com/nl-nl/solutions/twinfield-accounting?utm_medium=affiliate&utm_source=google&utm_campaign=taxnl_taa-europe-netherlands_multi-product_bj_wknl_tax_acq_demo_boekhouden_2022_aug-2022&utm_content=advertorial-SRA-gids
https://e.wolterskluwer.com/twinfield-boekhouden-demo?utm_medium=affiliate&utm_source=google&utm_campaign=taxnl_taa-europe-netherlands_multi-product_bj_wknl_tax_acq_demo_boekhouden_2021_aug-2021&utm_content=advertorial
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Twinfield Samenwerken is hét pakket voor accountants om slim 
digitaal samen te werken met collega’s en klanten. Door klantwerk 
efficiënter te plannen en grip te houden op wie wanneer welke 
werkzaamheden uitvoert. Creëer vertrouwen, transparantie en rust, 
een belangrijke stap op de weg naar groei en mogelijke uitbreiding 
van je dienstverlening.

Voordelen Twinfield Samenwerken
 ■ Uniformewerkwijzeengeautomatiseerdetaakverdeling
 ■ Rust en vertrouwen door voorspelbare werkdruk
 ■ Centraal overzicht van planning & werkzaamheden
 ■ Transparantie binnen het team en naar klanten

Belangrijkste functies Twinfield Samenwerken
 ■ Viadashboardinzichtintaken,mijlpalenendeadlines
 ■ Service overeenkomst sjablonen zorgen voor uniforme dienstverlening
 ■ Overzicht van de afgenomen diensten per klant 
 ■ Ondernemers- en accountantsapp waarin gemaakte afspraken met de 
klanttevolgenzijnviadetijdlijn,krijgnotificatiesvannaderendedeadlines

 ■ Efficiëntecommunicatieviachatenmakkelijkdelenvandocumenten
 ■ Automatische taakafhandeling

Om vrijblijvend kennis te maken met Twinfield Samenwerken, organiseren we 
regelmatig gratis online demo’s. Meld je aan voor een demo.

Willem Janssen, CTB Accountants en Belastingadviseurs: 
“Twinfield Samenwerken heeft vooral voor rust binnen ons kantoor gezorgd. 
Door een heldere en duidelijke takenlijst per medewerker weet iedereen wat 
hij moet doen. Voorheen was ik continu aan het schakelen tussen diversen 
Excel sheets waar de planning in stond, nu staat alles op één plaats in een 
helder overzicht.”

TWINFIELD 
Twinfieldmaaktprofessioneelboekhoudenpersoonlijk

CONTACT 

Twinfield
De Beek 9-15
3871 MS Hoevelaken

T 033 467 70 00

CONTACTPERSOON
Afdeling sales
T 033 467 70 02
nl-taa-advies@wolterskluwer.com

twinfield in beeld

www.wolterskluwer.com

nl-taa-advies@wolterskluwer.com

https://www.wolterskluwer.com/nl-nl/solutions/twinfield-samenwerken?utm_medium=affiliate&utm_source=google&utm_campaign=taxnl_taa-europe-netherlands_multi-product_bj_wknl_tax_web_samenwerken_2022_aug-2022&utm_content=advertorial-SRA-gids
https://www.linkedin.com/company/twinfield/?originalSubdomain=nl
https://www.facebook.com/TwinfieldAccounting/
https://www.youtube.com/user/TwinfieldUploads/
https://www.wolterskluwer.com/nl-nl/solutions/twinfield-accounting?utm_medium=affiliate&utm_source=google&utm_campaign=taxnl_taa-europe-netherlands_multi-product_bj_wknl_tax_acq_demo_boekhouden_2022_aug-2022&utm_content=advertorial-SRA-gids
https://www.wolterskluwer.com/nl-nl/solutions/twinfield-accounting?utm_medium=affiliate&utm_source=google&utm_campaign=taxnl_taa-europe-netherlands_multi-product_bj_wknl_tax_acq_demo_boekhouden_2022_aug-2022&utm_content=advertorial-SRA-gids
mailto:nl-taa-info%40wolterskluwer.com?subject=
https://www.wolterskluwer.com/nl-nl/solutions/twinfield-samenwerken?utm_medium=affiliate&utm_source=google&utm_campaign=taxnl_taa-europe-netherlands_multi-product_bj_vermelding-sra-gids_sep-2020&utm_content=advertorial
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www.sra.nl/kantoorondersteuning/
it/advies-en-begeleiding

automatisering@sra.nl

Het maken van de juiste IT-beslissing(en) is vaak een lastig en tijdrovend 
proces. Het IT-landschap is ondoorgrondelijk geworden en iedere aanbieder 
heeft ‘de oplossing’ voor uw probleem. Grip op de IT en de kosten die 
hiermee gepaard gaan, worden steeds moeilijker. Een onafhankelijk en 
objectief advies van SRA biedt daarbij uitkomst. Daarmee bespaart u tijd, 
geld en energie. Op basis van uw vraagstuk(ken) helpen wij u een passende 
oplossing te vinden voor uw businessvraagstuk.

Enkele voorbeelden waarvoor u een beroep op ons kunt doen:
 ■ Screening van uw IT-omgeving; hoe toekomstbestendig is uw organisatie?
 ■ Bepalen van de IT-strategie (incl. strategisch plan); de IT-stip op de horizon
 ■ AVG-compliance; bent u compliant en – zo nee – wat moet er nog worden 
gedaan?
 ■ Hulpbijdetransitienaardecloud;welkemogelijkhedenheeftuenwatisde
beste weg voor u om te gaan?
 ■ Screening van uw IT-contracten; welke risico’s loopt u en welke mitigerende 
maatregelenzijnnoodzakelijk?
 ■ Ondersteuningbijeenpakketen/ofleveranciersselectie
 ■ Een presentatie aan uw medewerkers over het belang van privacy en 
 security
 ■ Het uitvoeren van een nulmeting op cyberweerbaarheid
 ■  Extern adviseur of klankbord in een project

Advies op maat
Heeft u belangstelling voor een of meerdere van onze adviesproducten en/
of -diensten? Wij maken graag een afspraak met u om de wensen voor en 
van uw kantoor door te spreken. Zo kunnen wij maatwerk leveren tegen een 
interessant tarief. Het tarief is € 135 per uur.

SRA-IT-diensten
Miimale kosten, maximale zekerheid 

CONTACT 

SRA-Automatisering
Rijnzathe 14
3454 PV Utrecht

T 030 656 60 60

CONTACTPERSOON
Tony van Oorschot
IT Adviseur/Privacy Officer
tvanoorschot@sra.nl

 IT-advies op maat

https://www.sra.nl/kantoorondersteuning/it-diensten/it-advies-op-maat
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Aangiftesoftware
Authenticatie/autorisatie
Cloud en SaaS
Compliance
CRM
Document management/workflow
eHerkenning/Eid
HRM (ondersteuning)
Jaarrekeningsoftware
Ondertekening/eSigning
SBR Assurance

SBR/XBRL-toepassingen

ValidSign

Onderteken uw documenten op elk moment, op elke locatie en 
vanaf elk apparaat. Digitaal ondertekenen bespaart veel tijd en 
geld doordat het traditionele proces van afdrukken, ondertekenen 
en scannen wordt geëlimineerd. De verwerking van logistieke 
documentafhandeling is verleden tijd en hergebruik van gegevens 
wordt geoptimaliseerd.

Doordat contracten overal en op ieder apparaat ondertekend kunnen 
worden, geeft u een positieve impuls aan de samenwerking met uw collega’s 
en klanten. Daarnaast is het mogelijk om het onderteken proces realtime te 
volgen en digitaal de ondertekende documenten te downloaden

ValidSign voor Accountancy: 
Van ondertekenen tot deponeren met ValidSign
ValidSign bedient meer dan 350 kantoren in de Benelux en dat aantal 
groeit wekelijks. ValidSign wordt gebruikt door kantoren van een aantal 
medewerkers tot grote Accountantskantoren met honderden medewerkers. 
ValidSign levert een complete oplossing voor zowel het deponeren van 
jaarrekeningen als het ondertekend krijgen van opdrachtbevestigingen, 
controleverklaringen, jaarrekeningen, geheimhoudingsverklaringen en 
HR-documenten.

Kachung Tua (accountant), Govers Accountants 
“Klanten ervaren de digitale handtekening van ValidSign als een extra 
service vanuit Govers. De oplossing stelt ons in staat om op een 
laagdrempelige manier te digitaliseren waardoor ook onze trouwe klanten 
het aandurven om documenten digitaal te ondertekenen. Voorheen 
werd het document geprint, ondertekend, gescand en per mail weer 
doorgestuurd naar de volgende ondertekenaar als meerdere personen 
binnen een organisatie hetzelfde document moesten ondertekenen. Deze 
stappen worden door ValidSign geëlimineerd en afgehandeld in één 
transactie. De klant ontvangt nu alle documenten in een gebundelde mail 
en de documenten zijn direct na ondertekening beschikbaar voor inzage en 
te downloaden via dezelfde link”.
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   ValidSign4Accountancy

www.validsign.nl

info@validsign.nl

CONTACT 

ValidSign
Zutphenseweg 42
7211 ED Eefde

T 085 303 36 76

CONTACTPERSOON
Erik Daggert
Delivery Manager
T 085 303 3676
info@validsign.eu

ValidSign

Eenvoudig verzenden, ondertekenen en beheren
ValidSign onderscheidt drie hoofdrollen; de verzender, de ondertekenaar en 
de beheerder. De verzender bereidt het ondertekenproces voor, bewaakt 
de voortgang van het proces en kan de getekende stukken downloaden 
en archiveren wanneer dit niet geautomatiseerd is middels een integratie, 
de ondertekenaar klikt om te ondertekenen en de beheerder voert het 
gebruikersbeheer op de ValidSign omgeving.

Met het gebruik van ValidSign profiteert u van vele voordelen
1.ValidSignversneltuwbusiness.Printenenscannenvanuwdocumenten

is verleden tijd; met simpelweg één klik kunt u een contract, overeenkomst 
of jaarverslag (laten) ondertekenen.

2.  ValidSign vermindert uw (administratie)kosten. Het handmatig 
voorbereiden, verzenden en archiveren van al uw documenten komt te 
vervallen, wat zorgt voor efficiency. 

3.  ValidSign is milieuvriendelijk (MVO). Het gebruik van papier is met de 
komst van de digitale handtekening overbodig. Minder papier = een beter 
milieu. 

4.  ValidSign is betrouwbaar en veilig. ValidSign voldoet aan wet- en 
regelgeving. Elke handtekening is op een unieke wijze aan de 
ondertekenaar verbonden, wat fraude onmogelijk maakt.

5.  ValidSign zorgt voor een naadloos en overzichtelijk werkproces. Doordat 
ValidSign geïntegreerd kan worden in uw digitale systeem, heeft u al uw 
(ondertekende) documentatie op één plek. 

6.HetdigitaleondertekenplatformvanValidSignisteintegrerenmetmeer
dan 150 applicaties.

ValidSign4Accountancy
ValidSign heeft een totaaloplossing ontwikkeld speciaal voor de accountant. 
Dit is hét platform voor het digitaal ondertekenen van alle documenten 
binnen een accountantskantoor. Of het nu gaat om het ondertekenen 
van een opdrachtbevestiging, notulen, akkoordverklaringen of het 
deponeren van jaarstukken, alle transacties zijn te starten en te monitoren in 
ValidSign4Accountancy. Dit is de manier om een ultieme beheersing van de 
documentenstromen te creëren.

Een aantal mooie functionaliteiten op een rij:
1.  SBR Assurance en PDF:OptimalisatievanhetSBRAssuranceenPDF

ondertekening proces door de toevoeging van klantondertekening en 
deponering;

2.  Geen vendor lock-in: Voor iedere transactie een evidence document, 
onafhankelijk van ValidSign te valideren; Optimalisatie van het SBR 
AssuranceenPDFondertekeningprocesdoordetoevoegingvan
klantondertekening en deponering.

https://twitter.com/ValidSign
https://www.facebook.com/ValidSign/
https://www.youtube.com/watch?v=gYy7dAxWBII&t
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3:  Ondersteuning van overige workflows: Ondersteuning voor andere 
flows zoals de omzetbelasting, vennootschapsbelasting en DNB staten.

4.  Deponering: Uw  publicatiestuk direct vanuit ValidSign gedeponeerd bij 
Digipoort, de Belastingdienst en DNB, zodra de klant heeft ondertekend 
met ValidSign.

Met de volledige ondersteuning van alle processen binnen de accountancy-
praktijk in het ValidSign4Accountancy platform en het meest veelzijdige 
ondertekenplatform van ValidSign hanteer je één manier van communicatie 
naar al je klanten. Middels een volledig in de huisstijl van jouw organisatie 
ingerichte email ontvangt iedere interne en externe ondertekenaar een 
ondertekenverzoek en kan de ondertekenaar eenvoudig en snel zijn/haar 
geavanceerde of gekwalificeerde handtekening plaatsen. Door de naadloze 
integratie tussen ValidSign4Accountancy en ValidSign komen de werelden 
vanPDFondertekeningenSBRAssurance(xbrlondertekening)samenin
één platform voor de accountant. De documenten worden automatisch 
gepubliceerd of ingediend bij de uitvragende instanties en de klant krijgt 
indien van toepassing automatisch een betaalverzoek in de mail om de 
betaling van de omzetbelasting te voldoen. ValidSign ontzorgt je organisatie 
volledig. 

PKI Overheids- en Beroepscertificaten
OokvoorPKI-Overheids-enPKI-Beroepscertificatenkunjedirectbij
ValidSignterecht.ValidSignisnamelijkofficieelresellervanKPN.Public
KeyInfrastructure(PKI),kortwegPKIoverheid,maaktbetrouwbaredigitale
communicatie mogelijk binnen en met de Nederlandse overheid. Zowel de 
overheidalsbedrijvenkunnengebruikmakenvanPKIoverheidcertificaten.

ValidSignbiedtKPNBeroepscertificatenaan,welkealleenbedoeldzijnvoor
beroepsbeoefenaren met een zogenaamd Erkend Beroep, waaronder de 
registeraccountant, notaris en gerechtsdeurwaarder vallen. 

Waarom kiezen voor ValidSign in combinatie met KPN?
KPNgeeftalmeerdan10jaarcertificatenuitvoorzowelPKIoverheidals
andere omgevingen. De dienstverlening wordt jaarlijks zowel intern als extern 
geauditenisvastgestelddatKPNvoldoetaandeeisenvandeETSIEN319
411-1 en ETSI EN 319 411-2 standaarden. Naast USB-tokens en smartcards 
isKPNalsenigeQualifiedTrustedServiceProvider(QTSP)vollediggeaudit
om gekwalificeerde certificaten in de cloud te verstrekken.

Mochten er naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen zijn 
of ben je geïnteresseerd hoe ValidSign jouw ondertekenprocessen kan 
vereenvoudigen? Kijk dan op www.validsign.nl of neem contact op door een 
mail te sturen naar sales@validsign.nloftebellennaar0853033676.

www.validsign.nl

info@validsign.nl

CONTACT 

ValidSign
Zutphenseweg 42
7211 ED Eefde

T 085 303 36 76

CONTACTPERSOON
Erik Daggert
Delivery Manager
T 085 303 3676
info@validsign.eu

ValidSign

   ValidSign4Accountancy

http://www.validsign.nl
mailto:sales%40validsign.nl?subject=
https://twitter.com/ValidSign
https://www.facebook.com/ValidSign/
https://www.youtube.com/watch?v=gYy7dAxWBII&t
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www.sra.nl/vaktechniek

vaktechniek@sra.nl

Met de SRA-werkprogramma’s kunt u de efficiency en de kwaliteit 
van de werkzaamheden binnen uw kantoor sterk optimaliseren.  
Op basis van de stuurvragen en gedocumenteerde beslissingen 
leidt het programma u stapsgewijs naar het meest efficiënte en 
effectieve werkprogramma voor uw klant.

Hoe komen de werkprogramma’s tot stand?
De werkprogramma’s zijn ontwikkeld door leden van het SRA-Vak technisch  
Bureau, onder toezicht van de SRA-Commissie Vaktechniek Accountancy. 
De werkprogramma’s sluiten aan bij de SRA-Handboeken en 
praktijk   hand reikingen.

De technische ondersteuning voor de SRA-werkprogramma’s is er vanuit 
CaseWare, Exact, MLE, Infine, Silverfin en Visma. 

Kwaliteit & stabiliteit
Door de samenwerking met softwareleveranciers, de Commissie 
Vaktechniek Accountancy, de Reviewcommissie, het SRA-bestuur en het 
SRA-Vaktechnisch Bureau bieden wij kwaliteit en stabiliteit met onze werk-
programma’s. De werkprogramma’s hebben continue onze aandacht, 
daarom worden ze elk jaar geactualiseerd en geoptimaliseerd. Door dit 
continue proces bieden wij kwaliteit.

Geschikt voor iedereen 
Als u met onze werkprogramma’s werkt, weet u zeker dat u volgens de 
richtlijnen werkt. Onze werkprogramma’s zijn geschikt voor elk teamlid, 
van beginnend assistent tot ervaren accountant. Vooral nu de AFM de 
branche scherp in de gaten houdt, is het belangrijk dat u constant voldoet 
aan de gestelde normen. Met de SRA-werkprogramma’s kan iedereen in 
uw kantoororganisatie met een gerust hart de samenstel-, controle- en 
beoordelingsopdracht uitvoeren!

Meer weten?
Wij organiseren regelmatig (online) bijeenkomsten over de SRA-werkprogramma’s. 
Ook is het mogelijk om een afspraak te plannen bij u op kantoor. Neem dan 
contact op met ons, wij komen graag langs om de werkprogramma’s toe te 
lichten en te demonstreren! 

SRA-Werkprogramma’s

MEER INFORMATIE? 

Kijk voor meer informatie op  
www.sra.nl/werkprogrammas of 
neem contact op met Paul Davids 
via vaktechniek@sra.nl of  
T 030 656 60 60.

Efficiënt Controleren, 
Beoordelen en Samenstellen

https://www.youtube.com/watch?v=gYy7dAxWBII&t
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Aangiftesoftware
Administratieve dienstverlening
Adviessoftware
Authenticatie-autorisatie
Audit software (dienstverlening)
Bedrijfsinformatie
Business Continuity
Cloud en SaaS
CRM
Digitaal dossier
Documentmanagement/workflow
eFacturatie
Financiële software
HRM (ondersteuning)
ICT-consultancy/projectmanagement
Internetboekhouden
Internet salarisverwerking
Jaarrekening software
Kantoorautomatisering
Mobiliteit/Mobiele apps
Portaaloplossingen
Rapportagesoftware
SBR/XBRL-toepassingen
Softwarelicenties
Uren en declaraties
Werkprogramma’s
Workflow/Practicemanagement

Visma Software BV is een dochteronderneming van het Noorse 
Visma AS, marktleider in businesssoftware in Scandinavië. Visma 
Software helpt ondernemers vooruit met slimme cloudsoftware voor 
boekhouding, financiële-, groothandels- en projectadministratie 
en accountancy. Al meer dan 40.000 organisaties in het mkb, de 
grootzakelijke en semipublieke sector werken met onze software.

Met ruim 30 jaar ervaring in het automatiseren van de accountancysector 
beschikt Visma Software over specialistische kennis van de branche. Vanuit 
deze knowhow helpen wij administratie- en accountantskantoren bij het 
optimaliseren en automatiseren van hun bedrijfsprocessen. Ook denken 
we mee bij het op de juiste manier inspelen op de uitdagingen waar de 
branche voor wordt gesteld en het creëren van nieuwe mogelijkheden en 
dienstverlening voor kantoren. We streven ernaar met onze software het 
concurrerend vermogen van kantoren te versterken en bij te dragen aan groei 
en efficiëntie.

Bekende accountantskantoren in het klantenbestand van Visma Software zijn: 
De Jong & Laan, EY, Alfa Accountants, ABAB Accountants, Flynth, Countus, 
Accon AVM, Mazars, WEA.

Cloudsoftware voor elk type kantoor
Bereid u uw kantoor voor op de toekomst? Zoekt u tooling waarmee 
u op een nieuwe, eigentijdse manier kunt samenwerken met cliënten? 
Waarbij u efficiënter, volledig geautomatiseerd en workflowgestuurd kunt 
werken? Ontdek dan Visma Accountancy Cloud, de nieuwe generatie 
accountancysoftware van Visma Software. Visma Software biedt 
accountantskantoren en hun cliënten een volledige suite van innovatieve 
online tools, waarmee u het nieuwe werken omarmt en u en uw cliënten er 
maximaal van profiteren. 

Visma Software biedt twee oplossingen voor het automatiseren van uw 
accountants- of administratiekantoor: 
1. Visma eAccounting Accountancy, voor kleine en middelgrote kantoren 
2. Visma.net Accountancy, voor middelgrote en grote kantoren

Met alle Visma Accountancy Cloud-oplossingen:
 ■ Automatiseert u de werkprocessen maximaal
 ■ Krijgtuinzichtindeproductiviteitvanuwaccountancypraktijk
 ■ Kunt u slimmer online samenwerken met cliënten
 ■ Krijgtumeergripopdeworkflow
 ■ Beschiktuoveruitgebreiderapportage-endashboardmogelijkheden
 ■ Gaatuefficiënterwerken

Ontdek welke software-oplossing uw kantoor vooruit gaat helpen op  
nl.visma.com/financieel/accountancy.

Visma.net Accountancy
Visma.net Accountancy is de softwareoplossing voor middelgrote en 
grote kantoren. Met Visma.net Accountancy zet u de volgende stap in 
automation en robotisering voor uw praktijk. Data wordt continu automatisch 
verwerkt door ingebouwde workflows en business intelligence, terwijl 
realtime monitoring en dashboarding ervoor zorgen dat u alleen hoeft te 
sturen op uitzonderingen. Visma maakt hiermee een nieuwe manier van 
werken toegankelijk voor elk kantoor. Zo bespaart u tijd en kosten, stijgt 
de gemiddelde arbeidsproductiviteit, kunt u klanten aanvullende diensten 
aanbieden en de gemiddelde klantwaarde verhogen. 

Uniek in Visma.net Accountancy
 ■ Geen onnodige handmatige handelingen: processen worden maximaal en 
gerobotiseerd

 ■ Volledige regie over alle data, uw bron van sturingsinformatie voor waarde-
vol advies

 ■ Innovatieve samenwerking met cliënten in één platform
 ■ WorkflowgestuurdwerkenmetdeVismaCliëntManager

 De slimme takenmonitor geeft overzicht en bespaart tijd
 Digitale self-billing-factuurstromen in bulk verwerken
 Efficiënt administraties in clusters aanmaken en onderhouden

 ■ Onderscheidende nieuwe diensten aan kunnen bieden en zo de gemiddel-
de klantwaarde verhogen

Omarm een nieuwe manier van werken met Visma.net Accountancy. 
Lees meer over Visma.net Accountancy op 
nl.visma.com/visma-net-accountancy.

Visma Software

https://nl.visma.com/financieel/accountancy/?utm_source=sra&utm_medium=referral&utm_campaign=sra_it-gids_2022-2023&utm_term=visma_partner&utm_content=informatietekst_visma_accountancy_cloud
https://nl.visma.com/visma-net-accountancy/?utm_source=sra&utm_medium=referral&utm_campaign=sra_it-gids_2022-2023&utm_term=visma_partner&utm_content=informatietekst_vismanet_accountancy
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vismasoftware.nl/accountancy

verkoop@visma.com

CONTACT 

Visma Software BV
HJE Wenckebachweg 200,  
1096 AS Amsterdam

T 020 355 29 99

CONTACTPERSOON
Ingeborg Walbrecht
Product Marketing Manager 
ingeborg.walbrecht@visma.com

Visma eAccounting Accountancy
Wilt u via de cloud altijd uw kantoor bij de hand hebben? Visma 
eAccounting Accountancy is de complete cloudoplossing voor kleine tot 
middelgrote accountants- en administratiekantoren die de samenwerking 
met klanten willen optimaliseren en tegelijkertijd de processen op kantoor 
willen stroomlijnen.

Servicemanagement
Wilt u realtime en online kunnen samenwerken met uw klanten in één 
platform? Daarvoor is Visma eAccounting Accountancy, waarmee u 
in uw eigen omgeving klantadministraties aanschakelt op een eigen 
Visma eAccounting-abonnement. Niet al uw klanten hebben dezelfde 
servicebehoefte. Sommigen hebben de wens om de eigen financiële 
administratie te voeren, terwijl anderen alleen zelf online willen factureren. 
Daarnaast zijn er klanten die bonnetjes willen scannen met een app, of die 
dagelijks automatische rapportages ter beschikking willen hebben voor 
actueel inzicht in de bedrijfsvoering. Met Visma eAccounting Accountancy 
kiest u hoe u de online samenwerking met diverse klanten invult vanuit één 
samenwerkingsplatform. 

Practicemanagement
Ongeacht of u alleen uw kantoor runt of met een team, u wilt altijd een 
actueel overzicht van uw cliënten en inzicht in de workload op kantoor. Met 
het onderdeel practicemanagement van Visma eAccounting Accountancy 
krijgt u grip op uw interne kantoorbeheer inclusief resourceplanning, 
urenregistratie en -declaraties. Ongeacht of u kantoor, onderweg of thuis 
bent: u hebt altijd realtime inzicht in alle werkzaamheden. Ook hebt u altijd 
de contactgegevens van al uw klanten en alle administraties bij de hand.
U kunt Visma eAccounting Accountancy niet alleen inzetten om uw 
activiteiten te structureren, maar er ook voor kiezen om uw uren in 
hetzelfde systeem bij te houden om op basis daarvan te declareren.
Lees meer over Visma eAccounting Accountancy op 
nl.visma.com/eaccounting/voor-de-accountant.

Online boekhoudsoftware Visma eAccounting voor uw cliënten
Voor uw cliënten zelf zijn er ook diverse Visma eAccounting-varianten 
beschikbaar zodat zij de vrijheid hebben om het pakket te kiezen dat past 
bij hun situatie en behoeften.
Lees meer over Visma eAccounting op www.eaccounting.nl.

Visma Software

• Automatiseer processen maximaal

• Werk slimmer samen met cliënten

• Word kampioen in stuurinformatie

• Verhoog de klantwaarde

• Omarm het nieuwe werken

Interesse? Kijk op

www.vismasoftware.nl /accountancy

Visma Accountancy Cloud
Maximale keuzevrijheid 
voor u en uw klanten

Een complete 

oplossing 

vanaf € 35,- 

per maand

https://twitter.com/Visma
https://www.linkedin.com/company/visma/
https://nl.visma.com/financieel/accountancy/
https://nl.visma.com/financieel/accountancy/?utm_source=sra&utm_medium=referral&utm_campaign=sra_it-gids_2021-2022&utm_term=visma_partner&utm_content=textlink-vismainfocolumn-rechts-blad2
https://nl.visma.com/eaccounting/voor-de-accountant/?utm_source=sra&utm_medium=referral&utm_campaign=sra_it-gids_2022-2023&utm_term=visma_partner&utm_content=informatietekst_visma_eaccounting_accountancy 
https://nl.visma.com/eaccounting/?utm_source=sra&utm_medium=referral&utm_campaign=sra_it-gids_2022-2023&utm_term=visma_partner&utm_content=informatietekst_visma_eaccounting_direct
https://nl.visma.com/financieel/accountancy/?utm_source=sra&utm_medium=referral&utm_campaign=sra_it-gids_2022-2023&utm_term=visma_partner&utm_content=banner_ad-visma_accountancy_cloud
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Aangiftesoftware
Administratieve dienstverlening
Adviessoftware
Cloud en SaaS
Financiële software
Jaarrekeningsoftware
Kantoorautomatisering
Mobiliteit/Mobiele apps
Ondertekening/eSigning
Rapportagesoftware
Samenwerken kantoor met klanten
SBR/XBRL-toepassingen
Werkprogramma’s

Visionplanner is een online platform – web en mobile – voor 
administratie- en accountantskantoren én hun klanten.

Wij helpen administratie- en accountantskantoren om hun klanten 
én hun eigen organisatie succesvol te maken. Daar zijn we goed in 
en we hebben een ambitieuze groeidoelstelling! 

Generieke beschrijving producten en diensten
Visionplanner automatiseert de complete samenstelpraktijk in een frisse 
cloud-oplossing. In het samensteldossier werk je efficiënt en risicogericht 
zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. Het eindproduct is een nette, 
professionele jaarrekening, beknopt of uitgebreid.

Doordat Visionplanner samenwerkt met vrijwel alle gangbare boekhoud-
pakketten kun je een uniforme werkwijze hanteren. Met behulp van slimme 
checklists en het administratiedossier wordt de kwaliteit van de cijfers uit de 
boekhouding gewaarborgd. 

In onze dashboards verrijk je bovendien eenvoudig de financiële informatie 
met benchmarkcijfers, niet-financiële data en salarisinformatie. Zo ben je het 
hele jaar door in staat om op een efficiënte manier je klant te voorzien van 
actuele stuurinformatie waarmee je de klant van waardevolle adviezen kunt 
voorzien.

Sinds 2021 biedt Visionplanner ook haar eigen oplossing voor de fiscale 
aangiftepraktijk,waarmeejenietalleenaangiftenIB,VPBenBTWineen
handomdraai maakt, maar ook de belastingdruk van je klant al tijdens het 
jaar in beeld brengt.

Ervaringen in Accountancy
Meer dan 2.500 kantoren, waaronder meer dan 120 SRA-kantoren, werken 
al met Visionplanner in de cloud. En dat aantal groeit dagelijks. Wij zien dat 
als het bewijs dat Visionplanner biedt wat kantoren nodig hebben. 

Nieuwe modules, zoals Visionplanner Fiscaal, ontwikkelen we in nauwe 
samenwerking met onze gebruikers. In verschillende co-creatie trajecten 
bespreken we samen wat we verwachten van een module, hoe het opti-
maalkanwerkenineenkantoorpraktijkenhoeheteruitgaatzien.Pasdan
 beginnen we met de ontwikkeling. Dit zorgt ervoor dat Visionplanner volledig 
aansluit op de dagelijkse praktijk van gebruikers.

Daarnaast is er de Visionplanner Accountancy Vakgroep. Ervaren 
 accountants die ons adviseren op vaktechnisch gebied. Zo herkent uw 
vaktech nische commissie zich gemakkelijk in onze oplossingen.

Visma | visionplanner

www.sra.nl/biz
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CONTACT 

Visionplanner B.V.
Brouwersgracht 156
3901 TM Veenendaal

T 0318 54 50 20

CONTACTPERSOON
Gerco Monteba
Inside sales
T 0318 54 50 20
info@visionplanner.com

www.visionplanner.com

info@visionplanner.com

Visma | visionplanner

Visionplanner biedt een oplossing voor het gehele traject

Samenstellen
 ■ Samensteldossier COS4410 
 ■ Jaarrekening
 ■ Consolideren
 ■ SBR rapportage voor KvK en Bank
 ■ Online accorderen, elektronisch ondertekenen + deponeren 
publicatiestukken

Fiscaal
 ■ AangiftenIB,VPB,BTWenICP
 ■ Communicatie met de Belastingdienst (VIA, SBA, SBT)
 ■ Uitstelregeling belastingconsulenten 
 ■ Tussentijdsebelastingdrukvoorondernemers

Advies
 ■ Tussentijdsecijferspresenteren/adviseren
 ■ Liquiditeitsprognose
 ■ Begroting 
 ■ Interne en externe Benchmark
 ■ Salarisinformatie
 ■ Nietfinanciëledata
 ■ Consolideren

Inclusief
 ■ Administratiefdossier/werkprogrammatussentijds
 ■ Klantenkaart
 ■ Cliëntdossier
 ■ iOS/Android app voor de ondernemer en kantoormedewerker

De basis wordt gevormd door de ingelezen cijfers en de 
 periodieke administratieve dienstverlening eromheen om  
tot betrouwbare en juiste cijfers te komen.

visionplanner in beeld

https://www.linkedin.com/company/visionplanner/
https://twitter.com/VisionplannerNL
https://www.youtube.com/watch?v=J296g2ftAbk
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Administratieve dienstverlening
Business Continuity
Cloud en SaaS
Compliance
CRM
Datacommunicatie/netwerken
Digitaal dossier
Document management/workflow
eFacturatie
Financiële software
HRM (ondersteuning)
ICT-consultancy/projectmanagement
Identity & Access Management/
  Signing
Internet boekhouden
Internet salarisverwerking
Kantoorautomatisering
Mobiliteit/Mobiele apps
Ondertekening/eSigning
Outsourcing
Payroll(ondersteuning)
Portaaloplossingen
Randapparatuur
Rapportagesoftware
Samenwerken met klanten
SBR/XBRL-toepassingen
Telefonie/VOIP
Uren en declaraties
Werkprogramma’s
Workflow/Practicemanagement

Visma | yuki 
Dé boekhoudoplossing om de winstgevendheid van jouw accountantskantoor te verhogen

Bij Visma | yuki zijn we ervan overtuigd dat boekhouden slimmer, 
eenvoudiger én leuker kan. Daarom werken we met hart en ziel aan 
de beste oplossingen die dat mogelijk maken. 

Alles wat je nodig hebt binnen één online platform met een compleet 
overzicht, unieke inzichten en handige communicatiemogelijkheden. Yuki 
heeft de meest intelligente features waarmee jouw werk en de financiële 
administratie van een onderneming makkelijker en beter wordt. Dat betekent 
onder andere niet alleen automatische herkenning, maar ook automatische 
verwerking. Yuki monitort zowel de kwaliteit van je administraties als de 
werkdruk van jouw kantoor en stuurt proactief op de verbetering hiervan. 
Met Yuki heb je volledige controle over jouw financiële administratie. Je zult 
merken dat werken met Yuki gepaard gaat met tijdwinst, efficiëntie en beter 
inzicht. Wat weer resulteert in meer winstgevendheid. 

Als onderdeel van de Visma-familie bieden we samen met onze innovatieve 
partners een totaaloplossing. Zo zorgt Yuki voor de digitale tools waarmee 
de accountant ruimte creëert voor samenwerking, advies, bedrijfsgroei en 
winstgevendheid

Klantrelatie 3.0: samenwerken en adviseren
Onze online boekhoudsoftware geeft je een duidelijk overzicht van alles wat 
nog openstaat over je volledige klantenbestand heen. Alle openstaande 
taken en vragen, facturen die nog verwerkt moeten worden en punten die je 
aandacht vragen; je ziet het allemaal in één oogopslag. 

Daarnaast heb je altijd direct inzicht in de cijfers die het verschil maken. 
Zo weet je altijd wat er speelt en wat de volgende stap moet zijn. 
Je communiceertoptimaalviahetonlineplatformenallecommunicatie
is altijd terug te vinden op één overzichtelijke plek. Zo heeft Yuki ook 
communicatie bij het brondocument, wat inhoudt dat alle vragen en 
antwoorden altijd gekoppeld zijn aan het desbetreffende document. 

Dit maakt het zowel voor accountant als ondernemer altijd duidelijk en 
begrijpbaar waarover het gaat én voorkomt dit fouten. Op deze manier 
zorg je voor een sterke samenwerking en werk je met de ondernemer aan 
succes, groei en strategie.

Verregaande automatisering en efficiëntie 
Zorgen voor een toekomstgericht kantoor? Dat kan alleen met de juiste 
boekhoudsoftware. Yuki heeft alle features die jij en je klanten nodig hebben 
voor succes. Ons platform garandeert verregaande automatisering en 
efficiëntie. Alle nodige tools, voor jou en je ondernemers, zijn inzichtelijk en 
met elkaar verbonden. Zo weet je altijd wat er speelt en wat de volgende 
stap moet zijn. 

Als financiële professional krijg je via jouw persoonlijke backoffice portaal 
dagelijks inzicht in de workflow, productiviteit en de kwaliteit van het team. 
Je monitort gemakkelijk de klanttevredenheid en behoudt altijd zicht op 
maandcontroles en btw-aangifte.

De ondernemer houdt grip op cijfers met de financiële monitor en vindt 
binnen het platform alles terug voor een succesvolle business. Van verkoop 
features tot aan documentbeheer en van klant- en leveranciersmanagement 
tot aan alle essentiële externe koppelingen. Ook onderweg; met de Yuki 
Assistant app.

Ontdek Yuki

https://www.yuki.nl/nl/yuki-demo-accountants/?utm_source=SRA&utm_medium=SRAITgids&utm_campaign=DemoAanvraag


Yuki koppelt met alle essentiële systemen 
Onze boekhoudsoftware koppelen met de systemen die jij en je klanten 
al in huis hebben? Yuki koppelt met meer dan 100 softwarepakketten, 
zoals: salarisadministratie, urenregistratie, bank of CRM. Eenmaal op de 
juiste manier gekoppeld, kunnen processen volledig worden geautoma-
tiseerd. Deze manier van data-integratie bespaart zeeën van tijd en 
zorgt ervoor dat jij je ondernemers proactief en toekomstgericht kan 
adviseren op basis van real-time informatie. 

Yuki koppelt onder andere moeiteloos met: 

Nmbrs
Visionplanner
ING
Rabobank 
en veel meer

Word de accountant van 
de toekomst
 
Als accountant ben je altijd op zoek naar manieren om efficiënter te 
werken en tijd te besparen. Zo kan jij je focussen op wat echt 
toegevoegde waarde creëert. 

Met Yuki bereik je: 
Meer efficiëntie en tijdwinst - Yuki herkent én verwerkt automatisch je 
facturen. Daarnaast neemt het repetitieve handmatige en 
foutgevoelige taken van je over.

Optimale samenwerking tussen accountant en ondernemer - altijd 
heldere communicatie, waardoor het voor beide partijen duidelijk is wat 
nodig is voor een complete administratie. 

Meer winstgevendheid - door de verregaande automatisering en inzicht 
in de actuele cijfers binnen Yuki, creëer je ruimte voor groei in je 
klantenbestand, wat resulteert in meer winstgevendheid. 

Download de productbrochure

Ontdek Yuki in 3 minof
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Yuki in 3 minuten

www.yuki.nl

info@yuki.nl

CONTACT 

Visma | yuki
Wilhelminakade 308
3072 AR Rotterdam

T 010 201 97 34

CONTACTPERSOON
Bonnie Choi
Marketing
T 010 201 97 34
bonnie.choi@yuki.nl

Visma | yuki 

Case: toekomstgericht ondernemen

DEELNEMERS RUBRIEKEN

https://www.yuki.nl/nl/yuki-in-3-minuten/?utm_source=SRA&utm_medium=SRAITgids&utm_campaign=Yuki3minuten
https://www.yuki.nl/nl/productbrochure-yuki?utm_source=SRA&utm_medium=SRAITgids&utm_campaign=productbrochure
https://twitter.com/yukiboekhouden
https://www.facebook.com/YukiSoftware/
https://www.linkedin.com/company/the-yuki-company-bv/
https://www.yuki.nl/nl/yuki-in-3-minuten/?utm_source=SRA&utm_medium=SRAITgids&utm_campaign=Yuki3minuten
https://www.yuki.nl/nl/?utm_source=SRA&utm_medium=SRAITgids&utm_campaign=homepage
https://www.yuki.nl/nl/cases/boulesbitesbar-hoe-yuki-voor-rust-en-stabiliteit-zorgt-in-de-hectiek-van-de-horeca?utm_source=SRA&utm_medium=SRAITgids&utm_campaign=CaseBBBxSimonseGeus
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Administratieve dienstverlening
Adviessoftware
Audit software (dienstverlening)
AVG-audit
AVGPrivacyWetgeving
Documentmanagement/workflow
HRM (ondersteuning)
ICT-consultancy/projectmanagement

De accountancysector is bij uitstek een branche die grote 
hoeveelheden zeer gevoelige persoonsgegevens verwerkt. 
Voldoen aan de AVG is dan ook van het allergrootste belang. 
Voor veel kantoren is dit echter een groteworsteling. De materie 
is ingewikkeld en compliancetrajecten kosten buitensporig veel 
tijd en geld. YourSafetynet biedt een gebruiksvriendelijke en 
kostenbesparende oplossing.

AVG-compliance, een ingewikkelde zaak?
AVG-trajecten zijn voor veel accountantskantoren een lijdensweg.  Voldoen 
aan de wetgeving vereist een ingewikkelde mix van organisatorische, 
 preventieve en technische maatregelen. Kennis over het onderwerp ont-
breekt vaak. Daardoor zoeken veel kantoren hulp bij consultancybureaus. 
Die rekenen echter stevige bedragen voor hun dienstverlening. Bovendien 
leveren zij enkel advies, van echte oplossingen is doorgaans geen sprake. 
Andere kantoren zoeken hun heil in lijstjes en standaardovereenkomsten die 
ze overal van het internet vandaan halen. Dat resulteert vrijwel altijd in een 
onsamenhangend geheel van ongecontroleerde snippers van documenten 
en maatregelen.

Andere aanpak
YourSafetynet pakt het geheel anders aan. Centraal staat de wizard.  
Deze leidt u stap voor stap door alle verplichte maatregelen voor een  sluitend 
en samenhangend privacybeleid dat voldoet aan alle wettelijke eisen.  
Alle benodigde documenten, overeenkomsten en reglementen zijn mee-
geleverd en worden op het juiste moment aangeboden. Via de uitgebreide 
voortgangsmonitor (‘AVG-Worklow Dashboard’) bewaakt u de voortgang in 
een of meerdere vestigingen en voorkomt u vertragingen. De oplossing biedt 
bovendien een centrale en veilige opslag voor alle AVG-documenten, en 
voorziet in een online verwerkingsregister en incidentenregistratie.  
Via een centrale portal bereidt u reglementen voor op basis van eenvoudige 
sjablonen en bekrachtigt deze voor afzonderlijke filialen.

YourSafetynet in één oogopslag
Deze zes onderdelen van de softwareoplossing YourSafetynet maken 
 compliance en ‘in control’ blijven een stuk eenvoudiger.

1. Alle benodigde juridische documenten, inclusief begeleidende wizard
YourSafetynet bevat alle benodigde (voorbeeld)documenten, procedures en 
sjablonen voor het opstellen en uitrollen van een privacybeleid. De digitale 
wizard loodst de gebruiker stap voor stap door alle verplichte procedures.

2. Bewaak de voortgang en voorkom vertraging
Met het AVG-Workflow Dashboard houdt u de voortgang van het 
compliance traject scherp in de gaten. U ziet in één oogopslag de voortgang 
van een of meerdere vestigingen. De software toont waar vertragingen 
 ontstaan, welke stappen zijn afgerond en welke nog doorlopen moeten 
 worden.

YourSafetynet
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CONTACT 

Media Security Networks BV
Postbus 579
4900 AN Oosterhout

T 0162 680 072

CONTACTPERSOON
Cor van Gils
M 06 55 36 83 41
c.van.gils@yoursafetynet.com

>> INKOOPAFSPRAKEN SRA

3. Centrale opslag voor alle AVG-documenten
YourSafetynet beschikt over een centrale en veilige ‘bibliotheek’ voor alle 
AVG-gerelateerde documenten. Zo kunt u compliance gemakkelijk aantonen. 
Alle verplichte reglementen worden kant-en-klaar aangeleverd, al dan niet als 
aanpasbaar sjabloon.

4. Online Register van Verwerkingen (RVV)
Het opstellen en bijhouden van een verwerkingsregister is een tijdrovende 
klus. YourSafetynet maakt dit met de online RVV veel eenvoudiger.  
Veelvoorkomende verwerkingen en verwerkers zijn vooraf ingevuld.  
Dat bespaart veel tijd en voorkomt vergissingen.

5. Online Security Incident Management (SIM)
Organisaties zijn verplicht incidenten rondom persoonsregisters te 
 registreren. YourSafetynet verlaagt de meldingsdrempel met een gebruiks-
vriendelijke incidentmanager. Deze verzekert bovendien dat de juiste 
 personen tijdig op de hoogte zijn, zodat een goede opvolging mogelijk is.

6. PDCA-cyclus
Een goede AVG-beleid is geen eenmalige oefening, maar een terugkerende 
handelingen.DankzijdeingebouwdePlanDoCheckAct(PDCA)-cyclus
verzekert YourSafetynet dat de AVG stevig in de organisatie wordt verankerd.

www.yoursafetynet.com

info@yoursafetynet.com

YourSafetynet

https://www.sra.nl/kantoorondersteuning/inkoopafspraken-en-samenwerkingsverbanden/it-audit-diensten-en-tools
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IT-diensten
Uw kantoor kan niet zonder een goede IT-omgeving. SRA helpt u met uw  
IT-vraagstukken. Of het nu gaat om digitalisering, digitale transformatie, data of 
(cyber)securityenprivacy.DaarnaasthoudenwijvoorudeIT-ontwikkelingenin
degaten,gevenadviezenenhelpenubijhetvindenvandejuistetools..

Uitgangspuntbijditallesisdatdeledendoorgebruiktemakenvandeze
(voor)kennisofprijsvoordelenzelffinanciëleenkwalitatievevoordelenkunnen
boeken. Niet alleen ten behoeve van de eigen kantoororganisatie maar ook  
in de vorm van aanvullende dienstverlening aan cliënten. Om de juiste  
keuzes te maken maakt SRA dankbaar gebruik van de adviezen van de 
Commissie Automatisering die wordt gevormd door vertegenwoordigers van 
SRA-kantoren (van groot tot klein).

Inkoopgids en BiZ 
Indien het logo Inkoopgids wordt getoond, kunt u voor meer informatie over 
de aard van de inkoopafspraken naar de inkoopbrochure op de SRA-website.

HetlogoSRA-BiZbijeenleveranciergeeftaandatmeteenofmeerproducten
van deze leverancier een standaard koppeling met het SRA-BiZ platform 
beschikbaar is.

Disclaimer
De in deze gids opgenomen informatie is aangeleverd door de deelnemende 
leveranciersc.q.dienstverleners.SRAheeftgéén¬producttestenterverificatie
uitgevoerd.SRAaanvaardtgeenaansprakelijkheidvooreventuelefoutenen/
of omissies die in de aangeleverde informatie voorkomen. Gebruik van enige 
informatie uit deze publicatie gebeurt voor risico van de gebruiker.

SRA

automatisering@sra.nl

www.sra.nl

https://www.sra.nl/over-sra/over-ons/organisatie/commissies/commissie-automatisering
https://www.sra.nl/kantoorondersteuning/inkoopafspraken-en-samenwerkingsverbanden/overzicht-inkoopafspraken
https://www.sra.nl/over-sra/over-ons/organisatie/commissies/commissie-automatisering
mailto:automatisering%40sra.nl?subject=
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