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Het gaat lekker met je bedrijf. Je ziet je om-
zet groeien en de toekomst ziet er veelbe-
lovend uit. Maar die groei betekent ook dat 
je administratie complexer wordt. Wat nu?

De schoenendoos voorbij
Hoewel je de schoenendoos met bonnen 
voorbij bent en je zaken netjes op orde hebt 
in je boekhoudpakket, ben je toch meer tijd 
kwijt aan je administratie dan je zou willen. 
Oké, ondernemen houdt nooit op, maar je 
besteedt je avonden en weekenden toch liever 
aan leuke dingen en quality time met je familie 
en vrienden.

Wat zeggen je cijfers?
Al die cijfers zijn ook best lastig te interprete-
ren. Ben je financieel gezien echt wel zo goed 
bezig als je denkt? Hoe zit het bijvoorbeeld met 
je cashflow, ook op langere termijn? En is dit 
het moment om die grote investering te doen 
of zou je beter even wachten? Fiscaal kan dat 
ook nog veel uitmaken.

6 goede redenen
Het is tijd om de volgende stap te maken: 
samen met je boekhouder in de cloud aan je 
administratie werken. We geven je zes goede 
redenen om niet langer te wachten.

Samenwerken in de cloud  
– een logische stap
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Eén administratie in de cloud waarin jij en  
je boekhouder allebei gegevens invoeren en 
taken uitvoeren – zo simpel kan de samen-
werking zijn. In onderling overleg bepaal je 
precies wie wat doet en kom je tot een ideale 
takenverdeling.

Liever zelf factureren?
Als ondernemer kies je er bijvoorbeeld voor 
om zelf je verkoopfacturen te maken. Dat is wel 
zo makkelijk omdat je precies weet wat je hebt 
geleverd en hoeveel je daarvoor in rekening 
brengt. Je kunt dat trouwens ook heel simpel 
en snel elektronisch doen: vanuit je cloud-
boekhouding rechtstreeks het systeem van je 
klanten in. Het versturen van aanmaningen 
kun je aan je boekhouder overlaten.

Wel de bonnen scannen, niet de inkoopnota’s
Kies je ervoor om zelf je bonnen met een 
muisklik in te scannen, terwijl je boekhouder 
het inboeken van inkoopnota’s voor zijn reke-
ning neemt? Dat kan. Sturen je leveranciers 
elektronische facturen, dan staan ze meteen 
in je inkoopboek en hoeft hij ze alleen maar 
te checken.

Geen omkijken naar btw-aangifte
Je betalingen doe je dan bijvoorbeeld weer 
zelf, maar je houdt je liever niet bezig met 
het verwerken van bankafschriften. Dat kan 
je boekhouder je uit handen nemen als je dat 
wilt, net zoals de btw-aangifte. Het handige is 
dat je voor die aangifte geen gegevens meer 
hoeft aan te leveren. Alles wat je boekhouder 
nodig heeft, staat in de cloud. Ook jij hebt het 
totaalplaatje, de BTW die je aan het einde van 
het kwartaal moet betalen is geen verrassing 
meer.

Focus op je business
Door de takenverdeling werk je optimaal 
samen met je boekhouder. Je kunt je focussen 
op je business en je privéleven komt niet in het 
gedrang. Ook over IT-zaken zoals de veiligheid 
van je gegevens of het updaten van je software 
hoef je je niet druk te maken. Dat is allemaal 
goed geregeld in de cloud.

1.  Je verdeelt de taken  
zoals jij dat wilt
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Doordat je online samenwerkt met je boek-
houder in hetzelfde systeem heb je altijd je 
gegevens bij de hand. Ook al hebben jullie de 
taken verdeeld, je mist nooit een map of een 
bestand. Op ieder moment van de dag kun je 
de meest actuele versie van je administratie 
bekijken.

24/7 vragen stellen
Ook als je dan toch een keer ’s avonds of in 
het weekend je boekhouding induikt, maakt 
het niet uit of je boekhouder beschikbaar is – 
je kunt 24/7 vragen stellen. Want het voor-
deel van de nieuwste cloudoplossingen voor 
online boekhouden is dat ze ook de nieuwste 
communicatietechnologieën bieden.

Geen heen-en-weer gebel
Twijfel je bijvoorbeeld over een boeking, dan 
stuur je gewoon meteen vanuit het programma 
een chat aan je boekhouder. Al krijg je buiten 
kantooruren hoogstwaarschijnlijk niet meteen 
antwoord, je hebt de zaak wel voor zover 
mogelijk afgerond. Je kunt het punt van je 
actielijst strepen en voorkomt heen-en-weer 
gebel omdat een van jullie twee er niet is.

2. Je bent altijd bij
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Je boekhouding is veel meer dan een nood-
zakelijk kwaad. De cijfers kunnen je belang-
rijke inzichten bieden die je helpen je bedrijf 
beter te runnen. Maar niet iedere ondernemer 
is ook automatisch een financieel expert. Hoe 
weet je nu precies hoe je er op dit moment 
voor staat? En wanneer worden dingen een 
probleem?

Een gewaarschuwd ondernemer  
telt voor twee
Als je in de cloud samenwerkt met je boek-
houder, kan hij op basis van de laatste stand 
van zaken signaleren dat er iets fout dreigt te 
lopen. Je hebt bijvoorbeeld teveel debiteuren 
openstaan of teveel voorraad van bepaalde 
producten en blijft toch inkopen. Dat kan zwaar 
wegen op je liquiditeit en voor problemen 
zorgen bij het betalen van je rekeningen of het 
krijgen van een lening. Het voortbestaan van je 
bedrijf kan op termijn zelfs in gevaar komen.

Inzicht in een oogopslag
In de cloud staan handige ‘dashboards’ voor je 
klaar, die je boekhouder voor je heeft gemaakt. 
In zo’n dashboard worden belangrijke cijfers 
visueel weergegeven. Denk aan openstaande 
debiteuren, betalingen die je nog moet doen, 
komende investeringen, je cashflow, ... Je ziet 
op ieder moment en in één oogopslag hoe je 
bedrijf het doet.

Tijdig maatregelen nemen
Je boekhouder heeft ook handige tools in 
huis om je cijfers te vergelijken met eerdere 
periodes, zodat je bijvoorbeeld in een dash-
board kunt volgen wat er met je omzet 
gebeurt. Hij helpt je om tijdig in te grijpen  
en problemen voor te zijn in plaats van één 
keer in de zoveel tijd achteraf de balans op  
te maken.

3. Je hebt meer grip  
 op je cijfers
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Door samen te werken in de cloud kan je 
boekhouder niet alleen problemen signaleren 
en je helpen de vinger aan de pols te houden. 
Hij kan je ook advies geven over de koers die 
je het beste kunt varen en je helpen om op 
korte en langere termijn vooruit te kijken.

Kosten nu nemen of straks?
Het advies van je boekhouder gaat verder dan 
puur financieel meedenken, ook met belasting-
zaken kan hij je ondersteunen. Als je bijvoor-
beeld een duur apparaat of een bedrijfsauto 
wilt kopen, dan weet hij wanneer je die grote 
investering het beste doet. Is het fiscaal gezien 
beter om de kosten en investeringsaftrek nu 
te nemen of is het gunstiger om je aankoop 
in het volgende boekjaar te doen?

Beste ondernemingsvorm
Een ander aspect waarover je boekhouder  
je bijvoorbeeld kan adviseren, is je onder-
nemingsvorm. Wanneer is het gunstig om  
je vof om te zetten naar een bv of om een 
holding op te richten? Doordat je boekhouder 
de ontwikkeling van je bedrijf continu volgt, 
kan hij je ook op die manier helpen je groei  
in goede banen te leiden.

4. Je hebt er meteen  
 een coach bij
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De nauwe online samenwerking met een 
financieel expert als je boekhouder behoedt  
je dus voor verkeerde zakelijke beslissingen 
en komt je bedrijfsvoering ten goede. Maar je 
voorkomt ook dat er fouten in je administratie 
sluipen.

Geen twijfel over posten
Zo kan je boekhouder je boekhouding in de 
cloud perfect op jouw bedrijf afstemmen:  
hij stelt in op welke posten jij kunt boeken, 
zodat het bijna niet mis kan gaan. Ben je niet 
helemaal zeker van je zaak bij het invoeren 
van gegevens? Dan kijkt je boekhouder 
meteen even met je mee. Is hij niet beschik-
baar? Ook geen probleem. Je laat gewoon 
een chatbericht achter.

Gegevens staan er in één keer in
Je administratie is minder foutgevoelig door-
dat er geen gegevens worden overgetypt. Je 
boekhouder hoeft enkel te controleren of het 
juist is wat jij hebt ingevoerd. Vergissingen 
haalt hij er snel uit: daar heeft hij speciale 
tools voor. Hij ziet het ook meteen als er iets 
mis is gegaan. Doe jij bijvoorbeeld in januari 
per ongeluk een verkeerde boeking, dan komt 
hij daar niet pas na een jaar achter.

Foutloos binnenhalen
Natuurlijk is het ook mogelijk gegevens uit 
andere systemen eenvoudig en foutloos  
binnen te halen in je cloudboekhouding. Denk 
bijvoorbeeld aan je kassamutaties of salaris-
gegevens. En als we het dan toch over perso-
neel hebben... Je boekhouder kan je ook de 
hele personeels- en salarisadministratie uit 
handen nemen: gekoppeld aan je cloudboek-
houding in één totaaloplossing. Zo heb je 
alles voor goed voor elkaar.

5. Je maakt minder fouten
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Samenwerken met je boekhouder in de cloud 
levert meer op dan het je kost. Denk alleen al 
aan het fiscale voordeel dat je met hem kunt 
behalen of aan andere adviezen die je helpen 
om je bedrijf zo rendabel mogelijk te maken.

Bespaar op routinewerk
Doordat je de taken naar eigen inzicht verdeelt, 
kun je bovendien heel kostenefficiënt werken. 
Je neemt bijvoorbeeld zelf het routinewerk 
voor je rekening en laat zaken die meer 
financiële of fiscale expertise vergen over aan 
je boekhouder. Zo kan hij zich meer focussen 
op zijn adviesrol en dus meer voor je bedrijf 
betekenen. Kortom, je krijgt meer waar voor 
je geld.

Lonend in goede én slechte tijden
Ook als het minder goed gaat met je bedrijf 
loont het om met je boekhouder samen te 
werken in de cloud. Je zit veel dichter op  
je cijfers en kunt op ieder moment en waar  
je ook bent zien hoe de zaken ervoor staan. 
Daardoor kun je veel beter sturen en je  
resultaten heel doelgericht verbeteren.  
Je boekhouder helpt je daarbij.

6. Je voordeel is groter  
 dan je investering
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Visma eAccounting is een slimme oplossing 
voor online boekhouden, waarmee je eenvoudig 
en kostenefficiënt samenwerkt met je boek-
houder in de cloud. 

Meer weten of gratis uitproberen?  
Ga naar: www.eaccounting.nl/stormcorp
 

Storm Corp.
Storm Corp. is opgericht vanuit de visie 
ondernemingen te ondersteunen in de  
administratieve en financiële wereld.  
Zo krijgt u meer tijd om te ondernemen. 

• Online administratie
• Belastingen
• Rapportages

Ontdek Visma eAccounting

Storm Corp
Kleinpolderlaan 59
2911 PA Nieuwerkerk a/d IJssel
06 - 174 477 06
hello@stormcorp.nl
www.stormcorp.nl

http://www.eaccounting.nl/stormcorp
mailto:hello%40stormcorp.nl?subject=Informatie%20aanvraag
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