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U zoekt meer dan
boekhouding alleen
Getallen ingeven en aangiftes maken, dit is
belangrijk, maar basic. U hebt meer nodig voor
uw kmo. Naast een up-to-date overzicht van uw
financiële situatie, geeft Deloitte Digital Accountant
u scherpe inzichten en krachtige instrumenten om
uw bedrijf op de voet te volgen én te managen.
Onze Digital Accountant-aanpak maakt de samenwerking
met uw accountant sneller, efficiënter en accurater.
Wij voeren uw financiële administratie op de meest
efficiënte wijze en met gebruik van moderne technologie;
of wij helpen u uw administratie zó op te zetten.
U krijgt een helder real-time overzicht van de financiële
prestaties van uw bedrijf. Beschikbaar online: altijd, overal
en veilig.
Uw accountant monitort uw financieel beleid mee en geeft
u proactief advies om kansen te grijpen en risico’s te
beperken.
We werken op uw maat. Koppel het Digital Accountantplatform aan uw bestaand boekhoudsysteem en breid het
uit naar wens.
Haal 75 jaar financiële expertise binnen in uw organisatie.
We nemen maximaal uw administratieve zorgen weg, zodat
u zich kan focussen op uw core business.
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Kijk vooruit, niet achteruit
Beperkt uw boekhouder zich tot cijfers uit het verleden?
Met Deloitte Digital Accountant haalt u een betrouwbare partner in huis, die
samen met u naar de toekomst kijkt. We bieden u een gezonde mix van expertise
en digitale technologieën, om uw kmo financieel stevig op de rails te zetten.

Waar we vroeger terugkeken ...
Afsluiting
(BESPREKING VAN
RESULTATEN VOORBIJE
PERIODE)

Boekhouding
(VERWERKEN VAN DE STUKKEN OP PERIODIEKE BASIS)

Kijken we nu samen vooruit.

Accuraat inzicht in uw boekhouding (REAL TIME PLATFORM)
Tijdige en bruikbare analyse, monitoring én interactie (UW ACCOUNTANT)
Verkort de tijd tussen feit én actie (UW MANAGEMENT)
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Een Digital Accountant op uw maat

U kiest natuurlijk zelf welke diensten uw bedrijf nodig heeft.
We passen onze persoonlijke dienstverlening en digitale instrumenten aan
naargelang uw behoeften en doelen.

Samenwerking op maat
• Voert u liever zelf uw dagelijkse boekhouding? Geen
probleem. Maar u kan ook uw financiële en fiscale
administratie aan onze experten overlaten.
• Kies uit verschillende abonnementsformules om uw cijfers
regelmatig te controleren, te rapporteren, te interpreteren
en grondig met u te bespreken.
• Optimaliseer uw administratie en bespaar tijd en
kopzorgen. We analyseren uw bestaande processen en
software en stellen efficiëntieverbeteringen voor.
• Wilt u uw kmo laten groeien? We definiëren relevante
Key Performance Indicators en tekenen samen met u
realistische groeitrajecten uit.

Deloitte Digital Accountant
U en uw accountant werken samen op één
beveiligd online platform.
Documenten • Rapporten • Analyses
Actie

U ZELF
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UW
ACCOUNTANT

Vertel ons wat u
nodig hebt en we
laten onze expertise
voor u renderen

Een flexibel online platform
• Bekijk uw cijfers anytime, anywhere op uw
gepersonaliseerd grafisch dashboard. Overzichtelijk,
gebruiksvriendelijk en beveiligd.
• We bieden u een digitaal reporting pack aan, dat put uit
75 jaar ervaring met duizenden kmo-klanten zoals u.
• Hebt u specifieke noden? Geen probleem. We passen de
rapportering probleemloos aan volgens uw wensen.
• Behoud uw boekhoudsysteem. Onze
standaardconnectoren koppelen onze rapportering
eenvoudig aan uw bestaand financieel pakket.
• U vindt uw facturen, rekeninguittreksels, contracten en
de raad van uw accountant gemakkelijk terug met onze
geavanceerde zoekmachine.

We leveren u de
beste mix van
expertise en
technologie
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Digitale dynamiek
voor uw onderneming

24/7
mobile access

Log in met uw laptop, tablet of smartphone, waar en
wanneer het u past. De Digital Accountant geeft u op elk
moment een up-to-date overzicht van uw financiële
situatie. Het online platform is intuïtief opgebouwd, zodat u
meteen uw weg vindt.

Visuele
dashboards
dynamische
inzichten

Het Digital Accountant-platform geeft uw financiële
informatie weer op een heldere, visuele manier. De
verschillende dashboards geven zowel u als uw accountant
een dynamisch inzicht in uw bedrijfsprestaties, om
proactief bij te sturen waar nodig.

Digitaliseer
uw papieren
administratie

Maak uw administratie ultra-efficiënt. Upload al uw
boekhoudkundige documenten en aangiftes op het
beveiligde platform, zodat u ze altijd digitaal binnen
handbereik hebt. Met onze krachtige zoekmachine vindt u
bovendien meteen terug wat u zoekt. De originelen bewaart
u veilig zelf.
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Een business partner waarop
u kan vertrouwen
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Financiële
informatie
Accuraat en op
tijd

Uw Digital Accountant verwerkt uw boekhouding
nauwkeurig, volledig en op tijd, volgens de actuele
wetgeving. Zo staat u klaar voor elke controle. Bovendien
leveren we u financiële verslagen van hoogstaande kwaliteit,
volgens de criteria en timing die u het best passen.

Altijd iemand
tot uw dienst

De continuïteit van uw boekhouding is belangrijk. We
garanderen dat onze diensten volgens het afgesproken
tijdschema uitgevoerd worden. Bovendien staat er altijd een
multidisciplinair team paraat om u verder te helpen. Of we
zoeken een specialist met ervaring in uw specifieke vraag.
U bent nooit meer afhankelijk van slechts één iemand.

Beveiligd
online platform

Uw financiële informatie is altijd en overal toegankelijk
met een eenvoudige internetverbinding. Met uw
persoonlijke login en wachtwoord krijgt u toegang tot
het hoog beveiligde Digital Accountant-platform en al uw
boekhoudkundige documenten en rapporten, en ook tot
uw persoonlijke berichten en het advies op maat van uw
accountant.

Een business partner die met
u meegroeit, op uw maat

Integratie,
efficiëntie &
controle

Onze consultants helpen u verschillende online applicaties
te integreren, bijvoorbeeld om uw verkoop (CRM), facturatie
of projectmanagement te optimaliseren. Zo verhoogt u de
efficiëntie van uw onderneming en de controle over uw
bedrijfsresultaten.

Analyseer het
verleden
Voorspel de
toekomst

Gebaseerd op uw verkoopcijfers maken we ramingen voor
de volgende periodes. Periodieke cashflow-simulaties helpen
uw cashflow onder controle te houden. Of plan uw activiteit
volgens een gedetailleerde jaarlijkse of continue begroting.
Samen halen we meer uit de toekomst.

Een extra
dimensie
voor uw bedrijf

Elke onderneming staat voor specifieke uitdagingen. Hoe
monitort u bijvoorbeeld de verkoopprestaties per regio
of per sales team? Of hoe bepaalt u de rentabiliteit van
verschillende projecten of afdelingen? We stemmen onze
rapportering af op de noden van uw onderneming.
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Deloitte Digital
Accountant, uw
partner voor de
toekomst
We vinden dat u als kmo meer mag verwachten van uw accountant. Deloitte heeft dan ook
de ambitie om nieuwe standaarden voor financiële dienstverlening te zetten. Daarom
streven we ernaar u de beste service te bieden in de sector.
U bepaalt natuurlijk welke dienstverlening u nodig hebt. Deloitte formuleert praktische
antwoorden op uw behoeften. We geven onze klanten precies wat ze zoeken, in real
time. Dat is net de kracht van onze ervaring en onze schaalgrootte. Daarbij doen we veel
meer dan alleen maar boekhouden: we optimaliseren de financiële kansen van uw bedrijf.
We richten ons daarbij op de toekomst en op innovatieve oplossingen. Dat verklaart
meteen waarom we onszelf constant in vraag stellen. We zoeken uit hoe het nóg beter kan.
En daar plukt u de vruchten van.
www.digitalaccountant.be
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U en uw accountant

één performant
team
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Ons regionaal netwerk
Antwerpen
Lange Lozanastraat 270, 2018 Antwerpen
Tel. 03 800 85 00 - Fax 03 800 85 01
kmo-antwerpen@deloitte.com

Hasselt
Gouverneur Roppesingel 13, 3500 Hasselt
Tel. 011 89 39 00 - Fax 011 89 39 01
kmo-hasselt@deloitte.com

Brugge
Blankenbergsesteenweg 161, 8000 Brugge
Tel. 050 32 83 00 - Fax 050 32 83 01
kmo-brugge@deloitte.com

Kortrijk
President Kennedypark 8a, 8500 Kortrijk
Tel. 056 59 44 00 - Fax 056 59 44 01
kmo-kortrijk@deloitte.com

Brussel (Jette)
Burgemeester E. Demunterlaan 3,
Greenland II (Blue Planet), 1090 Brussel (Jette)
Tel. 02 263 06 80 - Fax 02 263 06 90
kmo-brussel@deloitte.com

Leuven
Martelarenlaan 38, 3010 Leuven (Kessel-Lo)
Tel. 016 31 41 50 - Fax 016 31 41 51
kmo-leuven@deloitte.com

Charleroi
Chaussée de Courcelles 113, 6041 Charleroi (Gosselies)
Tel. 071 34 76 43 - Fax 071 34 76 77
pme-charleroi@deloitte.com
Diegem
Berkenlaan 8a, 1831 Diegem
Tel. 02 800 25 00 - Fax 02 800 25 02
Gent
Kortrijksesteenweg 1146, 9051 Gent
Tel. 09 393 75 85 - Fax 09 393 75 80
kmo-gent@deloitte.com

Liège
Office Park Alleur
Rue Alfred Deponthière 46, 4431 Liège (Loncin)
Tel. 04 349 35 35 - Fax 04 349 35 59
pme-liege@deloitte.com
Roeselare
Accent Business Park
Kwadestraat 151, 8800 Roeselare
Tel. 051 66 47 00 - Fax 051 66 47 20
kmo-roeselare@deloitte.com
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De Digital Accountant staat klaar om
samen met u de administratieve en
boekhoudkundige uitdagingen van
vandaag efficiënt aan te pakken én
uw financeel management op een
hoger niveau te tillen
Efficiënt. Pro-actief. Op maat. Real time.
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