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De cliëntenadministratie 
online ontsloten
Bij standaard online boekhoud-
pakketten logt de accountant 
in op de online boekhouding 
van de cliënt. Bij AccountView 
Go werkt het anders. De ac-
countant publiceert de admi-
nistratie van de cliënt vanuit 
AccountView in AccountView 
Go. Hij stelt de administratie 
dus vanuit kantoor online be-
schikbaar. De cliënt kan ver-
volgens met afgestemde func-
tionaliteit, 7x24 en overal ter wereld zijn administratie raadplegen 
en bijwerken en de facturatie verzorgen.
 
Met AccountView Go de deur niet meer uit
Dat geldt voor de ondernemer, die hoeft niet meer naar het ac-
countantskantoor om de stukken te overhandigen. Het verwer-
ken van de bankafschriften, de facturatie en de betalingen doet 
hij in AccountView Go en werkt daarmee automatisch zijn ad-
ministratie op het accountantskantoor bij. Ook de accountant 
kan in zijn eigen (digitale) omgeving blijven. Medewerkers van 
het kantoor hoeven niet in te loggen op onbekende en beperkte 
online boekhoudapplicaties maar kunnen de administraties van 
online cliënten gewoon in het uitgebreide AccountView-pakket 
bewerken!
 
Boekhouden zonder balans!
Debet is natuurlijk gelijk aan credit, de gouden ‘balansregel’ kent 
AccountView Go ook. Maar hebben uw cliënten baat bij een ba-
lansrapport? Roept de balans voor menig ondernemer niet meer 
vragen op dan dat het antwoorden geeft, en is het wenselijk dat 
– zonder uw controle – een balansrapport wordt overhandigd 
aan bijvoorbeeld de bank? Wij kennen het antwoord. Daarom 
bevat AccountView Go standaard géén balans. En heeft uw cliënt 
wél de behoefte aan een balansrapport, dan stelt u dit in het do-
cumentvenster met één klik automatisch ter beschikking.

AccountView Go is net even anders dan andere online boekhoudoplossingen. Waarom? Omdat AccountView 
Go is ontworpen voor optimale samenwerking tussen accountant en cliënt, en niet bedoeld is als (online) 

boekhoudpakket waarin de cliënt het helemaal zelf(standig) moet doen. AccountView Go is de nieuwe generatie 
online boekhouden, waarbij de ervaring van jaren ‘online boekhouden’ is gecombineerd met de huidige wensen 

van de moderne en e�  ciënte accountant.
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de XBRL-rapportages onderling geen controle op 
aansluitingen. De rode lijnen geven aan op welk 
moment er gekoppeld wordt (al dan niet auto-
matisch) met XBRL/SBR-elementen.

Hieronder treft u een schematische weergave 
aan van de werkwijze die u met AccountView 
realiseert. Er wordt slechts eenmaal data gekop-
peld aan SBR-elementen: in de fi nanciële admini-
stratie. Vanuit de fi nanciële administratie kan de 
rapportage naar banken, KvK en het CBS worden 
verzorgd. Ook de OB-aangifte kan in SBR-formaat 
naar de Belastingdienst worden verzonden. Voor 
het opstellen van de VpB- en IB-aangiften in SBR-
formaat is een fi scaal pakket noodzakelijk. Het 
fi scale pakket start met de aangeleverde XBRL/
SBR-data en vult deze aan met de gecalculeerde 
gegevens uit het pakket. De jaarrekeninggene-
rator is hiermee (voor de kleine rechtspersoon) 
overbodig geworden. 

Toekomstbestendigheid
Er bestaat één gezaghebbende Nederlandse 
taxonomie met ‘hoofdstukken’ voor de Belas-
tingdienst, de Kamer van Koophandel, het CBS 
en de banken, maar één ding weten we zeker: 
tenminste jaarlijks wordt er een nieuwe versie 
van de taxonomie uitgebracht. Naast wijzigingen 

in de bestaande taxonomie wordt algemeen ver-
wacht dat er nieuwe extensies (nieuwe taxono-
mieën) worden uitgebracht. Op dit moment zijn 
er ontwikkelingen voor de agrarische sector en 
bijvoorbeeld het onderwijs gaande. Voor welke 
XBRL/SBR-oplossing u ook kiest,u zult de wijzi-
gingen en extensies moeten kunnen verwerken. 
AccountView neemt dit voor u uit handen. U 
kunt elke (nieuwe) XBRL-taxonomie in Account-
View inlezen en direct gebruiken. Daarnaast be-
schikt AccountView over opties om nieuwe en 
oude versies van de taxonomie te vergelijken en 
u zo snel en overzichtelijk weer op weg te hel-
pen. Met AccountView kiest u dus voor een toe-
komstbestendige XBRL/SBR-oplossing!

Kosten
U investeert € 650,- voor XBRL/SBR. Daarnaast 
betaalt u een toeslag van € 250,- per 50 admini-
straties.
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We spreken liever over relaties dan over 
nummers
Een nummer is ook maar een nummer. Als ac-
countant bent u wel gewend te denken in ter-
men van grootboeknummers, maar uw cliënten 
denken vaker in relaties. Is het voor de onderne-
mer dan ook niet veel logischer om bij het inboe-
ken van een bankafschrift de relatie ‘Nuon’ te 
selecteren in plaats van op zoek te gaan naar de 
passende grootboekrekening? AccountView Go 
zorgt er op de achtergrond wel voor dat de boe-
king op het juiste nummer terecht komt. Voor 
de accountant misschien even wennen, voor de 
ondernemer wel zo logisch en prettig.
 
We houden niet van verrassingen
Nou ja, niet van negatieve verrassingen dan. We 
weten liever meteen waar we aan toe zijn. Ac-
countView Go helpt daar een handje bij. In de 
altijd actuele liquiditeitsgrafi ek ziet u altijd van 
te voren welke posten u moet gaan ontvangen 
en wanneer u iets moet betalen. Ook de BTW- 
afdracht, die na een periode van goede omzet 
soms toch nog wel eens als een negatieve verras-
sing voorkomt, wordt continu berekend en in de 
liquiditeitsgrafi ek geplaatst. Zo heeft de onder-
nemer altijd inzicht in zijn kaspositie en komt hij 
niet voor nare verrassingen te staan.
 
Boekhoudvrij ondernemen, gevaarlijke 
keuze
De ondernemer kan ervoor kiezen om alle admi-
nistratieve zaken aan de boekhouder of accoun-
tant over te laten. De ondernemer kan er ook 

voor kiezen om alle stukken via nieuwe tech-
nische mogelijkheden te scannen, of zelfs in 
een ver buitenland te laten verwerken, om zich 
vervolgens geen seconde meer over de admini-
stratie te bekommeren. Scannen, mailen, geen 
omkijken meer. Gevaarlijke keuze… Onderne-
mers die zich niet verdiepen in hun administra-
tie, daaruit geen informatie halen of de basis 

niet begrijpen leven korter als onderneming, zijn 
minder winstgevend en laten veel kansen lig-
gen. AccountView Go biedt de ondernemer de 
mogelijkheid om de boekhouding vrijwel geheel 
automatisch te verwerken en helder inzicht te 
verkrijgen. Op basis daarvan worden gefundeer-
de keuzes gemaakt en de juiste adviezen aan de 
accountant gevraagd.
 
Snel geld verdienen
Hebt u zich wel eens verdiept in uw bankkosten? 
Tarieven per bijschrijving, tarieven per betaling, 
tarieven voor bankiersoftware, het is om duize-
lig van te worden. AccountView Go helpt u een 
handje door een slimme optimalisering van bij-
voorbeeld uw betaalopdrachten. Door betalingen 
automatisch te bundelen, bespaart de onderne-
mer als snel tot 60% op zijn bankkosten. Dat kan 
tot enkele honderden euro’s per jaar opleveren. 
Daarnaast werkt het geautomatiseerd verwerken 
van de bankafschriften en het automatisch beta-
len van openstaande posten nog een stuk sneller 
ook. Dat is pas snel geld verdienen.
 
Romantiek vervlogen
Het had altijd wel iets. Aan het einde van de 
week de facturen afdrukken, in de enveloppen 
doen en dan de postzegel likken en netjes in de 
rechterbovenhoek plakken. Tegenwoordig kan 
dat niet meer, de postzegels zijn gewoon stic-
kers geworden. Vergeet dan ook de enveloppen 
maar en stuur de facturen met een druk op de 
knop elektronisch naar de klant. In pdf-formaat, 
dus leesbaar en afdrukbaar. In een seconde bij de 

klant, geen handling, papier en enveloppen. En 
geen postzegels meer likken…
 
Onze liquiditeitsprognose klopt nooit
Omdat prognoses altijd achterhaald worden door 
de werkelijkheid. Bijvoorbeeld door klanten die 
net even iets later betalen. De liquiditeitsprogno-
se helpt u grip te houden op de werkelijkheid en 
van daaruit inzicht te geven in uw kaspositie de 
komende periode. Uw accountant kan u helpen 
deze prognose zo goed mogelijk te maken en er 
voor te zorgen dat deze toch zo vaak en zoveel 
als mogelijk klopt. Aan u als ondernemer de taak 
om te zorgen dat uw klanten op tijd betalen, al 
was het alleen maar om de prognose uit te laten 
komen.

Kosten
U investeert € 3.000, - voor Communication Ser-
vice GO. 

Daarnaast wordt per aangesloten cliënt een bedrag 
per maand in rekening gebracht a� ankelijk van de 
afgenomen functionaliteit.
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