
Vanaf het boekjaar 2015 verwerken wij de administraties van onze relaties in het 
softwarepakket van Exact Online. Dit pakket bood en biedt ons veel mogelijkheden om 
het verwerken van administraties te vereenvoudigen.

Om deze verwerking makkelijker te laten verlopen, hebben we de laatste jaren bij 
nagenoeg al onze relaties bijvoorbeeld bankkoppelingen gemaakt met Exact Online. 
Hierdoor worden bankmutaties automatisch ingelezen in Exact Online en proberen we 
te voorkomen dat u als relatie onnodig met administratiemappen heen en weer moet 
rijden naar ons kantoor. Van onze zijde hoeven we dan weer niet op uw map(pen) te 
wachten of ontbrekende bankafschriften op te vragen.

Helaas is deze koppeling alleen maar mogelijk voor rekeningen die lopen bij de Rabobank, 
ING Bank en ABN AMRO Bank. Bij andere banken wordt er meestal periodiek gewerkt 
met mutatiebestanden die vervolgens handmatig worden ingelezen.
Bij relaties met een salarisadministratie worden de loonjournaalposten periodiek direct 
ingelezen in het administratiepakket, dit zowel voor relaties die wij op kantoor bijhouden 
alsook zoveel mogelijk voor relaties met een eigen boekhoudpakket.

Bij een aantal relaties hebben we ook koppelingen kunnen maken tussen de 
kassacomputer en het boekhoudpakket. Hierdoor worden kassamutaties automatisch 
ingelezen in het boekhoudpakket en voorkomt ook dit veel onnodige handmatige 
verwerkingen.

Door alle systematische aanpassingen in de verwerking van administraties, zijn we sinds 
de 2e helft van dit jaar in staat om nagenoeg alle administraties wekelijks bij te werken. 
Uiteraard ontvangt het merendeel van u nog per kwartaal het resultaatoverzicht, maar 
de administraties zelf zijn al veel actueler. 
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Vragen van de huidige tijd

Door het veelvuldiger bezit (en gebruik) 
van tablets/smartphones is onze vraag als 
mens naar informatievoorziening alleen 
maar groeiende. Voor ondernemers geldt 
dit natuurlijk niet anders en is deze 
informatie zakelijk gezien vaak nog wel van 
meer belang.

Naarmate wij als kantoor meer auto-
matiseren, krijgen we ook steeds vaker 
vragen van onze relaties om hierin te 
participeren teneinde sneller/eenvoudiger 
informatie te verkrijgen en in te kunnen 
zien.

We gebruiken sedert 2008 ons klantportaal 
van Pinkweb (FlexAccount Online) en er is 
bijna geen relatie die hier geen gebruik van 
maakt. Ook het gebruik van de gratis app 
voor dit portaal vindt steeds veelvuldiger 
plaats. Dit portaal is gelukkig ”gewoongoed” 
geworden en niet meer weg te denken in de 
huidige tijd. De uitbreiding van dit portaal 
naar Nmbrs voor de salarisadministratie 
was een logisch gevolg en alles staat nu 
digitaal onder één dak.

Vanuit de verwerking van administraties 
krijgen we steeds vaker het verzoek van 
relaties om meer tussentijdse inzage. 
Dat kan zijn inzage in de openstaande 
debiteuren en/of crediteuren, maar kan ook 
gewoon inzage zijn in de grootboekmutaties 
en/of balansen zoals wij die verwerken. 



Exact Online Starter

Voor een deel van de vragen die onze relaties hebben, heeft Exact 
met Exact Online Starter een oplossing waarmee realtime (via de 
browser of op uw smartphone/ tablet) meegekeken en -gewerkt 
kan worden in de administratie.

U heeft dan te allen tijde inzage in de voortgang van uw 
administratie en kunt alle mutaties bekijken die we voor u 
hebben verwerkt. Relaties waarvoor we gebruik maken van een 
debiteuren- en/of crediteurenadministratie, hebben altijd inzage 
in de openstaande posten.

U kunt vanzelfsprekend inloggen via uw pc/laptop, maar Exact 
heeft eveneens een gratis app, zodat u ook middels uw tablet/
smartphone toegang heeft tot uw administratie.

Daarnaast kunt u heel eenvoudig via uw tablet/smartphone een 
foto(kopie) van een inkoop- /verkoopfactuur maken en uploaden, 
zodat deze bij ons direct binnenkomt en wij er weer mee aan de 
slag kunnen. Apart mailen is dan niet meer nodig en de factuur 
wordt direct als bijlage in de administratie opgeslagen.

Voor bedrijven zou het zinvol/efficiënt/kostenbesparend kunnen 
zijn om gebruik te maken van de mogelijkheid tot uitbreiding 
van het Starterspakket met bijvoorbeeld een facturatiemodule. 
U factureert dan vanuit Exact en deze facturen behoeven dan 
niet meer door ons te worden verwerkt. Dit zou een besparing 
op onze kosten met zich meebrengen en daar komt dan een 
kleine verhoging van het abonnement voor Exact voor terug. 
Per saldo zou dit voor een aantal relaties van ons kantoor geen 
oninteressante optie zijn.

Toekomstige aanpassingen
Als kantoor verwachten we de komende jaren steeds meer 
ontwikkelingen waardoor we u meer, sneller en ook een 
verbeterde visuele inzage willen geven in uw administratie.
Als we de ontwikkelingen zien in de mogelijkheden en het gebruik 
van ons klantportaal, hadden we bijna 10 jaar geleden niet kunnen 
voorzien dat we daar zouden staan waar we nu, samen met u, 
staan.

Waar staan we als FlexAccount graag samen met u?
Als kantoor willen we dus graag met de liefhebbers het pad 
van Exact Online Starter in gaan slaan. We denken dat het 
naar de toekomst toe veel mogelijkheden zal gaan bieden voor 
de samenwerking met onze relaties. We hebben hiertoe ook 
besprekingen gevoerd met Exact, want alles gaat tegenwoordig 
vaak wel sneller, maar automatisering heeft ook zijn prijs. 

Een relatie die gebruik wenst te maken van Exact Online Starter 
betaalt normaliter een maandbedrag van €6,00, indien dit 
abonnement via het accountants-/administratiekantoor loopt.

Wij hebben met Exact een prijsafspraak kunnen maken dat er een 
maandtarief geldt van €4,50 excl. BTW. Indien er grote interesse is 
onder onze relaties, kunnen we zelfs op een tarief van €3,75 per 
maand uitkomen. Deze tarieven gelden voor de komende jaren 
en worden jaarlijks alleen geïndexeerd. 

Wij als kantoor hebben verder geen invloed op deze tarifering en 
zijn alleen een tussenschakel in deze. Voor ons zitten er dan ook 
geen verdiensten aan, behalve het uitonderhandelen van een zo 
laag mogelijk collectief tarief.

Wij denken wel dat we u in het kader van de verdergaande 
automatisering en de versnelling in informatiebehoefte en 
-bevrediging, dit voorstel niet kunnen en mogen onthouden.

Contact
Mocht u interesse en/of nog aanvullende vragen hebben, 

dan kunt u natuurlijk gewoon even contact met uw 

klantmanager opnemen of met John Rütten van ons 

kantoor. Van onze zijde zullen we de komende maanden 

bij onderling contact uiteraard ook even bij u informeren 

of u interesse hebt. Het zou maar zo eens kunnen dat 

het jaar 2018 weer gaat beginnen met een nieuwe 

automatiseringsronde.


