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Advertorial

‘Het moet allemaal anders!’
Digitaal werken is fijn en goed voor de klanten van administratie- en accountantskantoren én voor de kantoren zelf. Het zorgt ervoor
dat het werk goedkoper kan worden uitgevoerd. Bovendien besparen kantoren op kosten als porti, archief, kopieermachines en opslag.

Door: Hans Pieters

Digitaal
“Op de vraag waarom ik al die spullen
mee moest nemen, de man werkte toch
digitaal?, luidde het antwoord ‘voor
de zekerheid’.” Schaap heeft hem vervolgens nog maar eens uitgelegd wat
digitaal werken inhoudt. Hij herhaalt het
voor de zekerheid nog maar een keer:
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“Online boekhouden betekent dat
je alleen maar de
toegang tot de administratie hoeft
te hebben. Dat is
direct te regelen met
de softwareleverancier, een kwestie
van digitaal overhevelen.” Daarmee
zijn alle verkoopfacturen digitaal.
De inkoopfacturen
en kasstukken kunnen in de digitale
brievenbus worden
Kees Schaap
opgeslagen. “De
crediteuren van ondernemers verzoeken
wij altijd hun inkoopfacturen digitaal
te sturen. Ze reageren eigenlijk altijd
enthousiast. Via kassakoppelingen lees
je dan dagelijks of wekelijks de mutaties online in. Hetzelfde geldt voor de
bankmutaties. We beoordelen alleen de
uitzonderingen.”
Aangiften en jaarrekeningen krijgen
een plek in een online digitaal dossier
(portaal), zoals Digirecord.nl. En rapportages kunnen worden toegestuurd via
apps als ISEEMORE (iseemore.nl) of via
SBR.
Fot ogr a f ie G uid o Kop p e s

Kees Schaap van Pro Management Software verbaast zich over de traagheid
waarmee organisaties digitaliseren. Een
recente ervaring drukte hem nog eens
hardhandig op de vastgeroeste gewoonten van veel organisaties. Hij vertelt:
“Als de nieuwe penningmeester van een
plaatselijke ondernemersclub, vroeg ik
mijn voorganger of hij mij toegang kon
verschaffen tot de administratie en het
dossier. ‘Toegang verschaffen? Hoezo?
Ik kom de spullen wel brengen!’, was
zijn antwoord.” Schaap was verbaasd.
“Hij had mij verteld dat hij met Exact
Online werkte en dat hij de documenten
in een digitaal dossier had opgeslagen.”
Omdat zijn voorganger vennoot bij een
middelgroot accountantskantoor was,
maakte Schaap de afspraak. “Ik was benieuwd wat hij bedoelde.”
Stomverbaasd was Schaap toen hij vijf
ordners meekreeg. “Per jaar waren het
grootboek, de debiteuren- en crediteurenlijsten, bankafschriften en kopieën
van inkoop- en verkoopfacturen uitgedraaid en in de dossiers opgeslagen,
samen met een uitdraai van de jaarrekening, aangiften en een ordner met
permanente stukken.”

“Het kan niet anders dan dat het accountantskantoor te veel tijd besteed aan zo’n
administratie. En dan nog eens tegen
veel hogere tarieven en met veel meer
kansen op fouten en onvolledigheid,”

besluit Schaap. “Juist die grote kantoren
zouden toch het goede voorbeeld moeten
geven?”
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