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ASP, administratie met
internet als tussenschakel
Boekhoudkundige communicatie
op zijn best
Ieder gezond, financieel beleid is o.a. gestoeld op de financiële voorspelbaarheid van vaste
kosten. De kost van de boekhouding is daar geen uitzondering op. In dit artikel maakt u
kennis met ASP, een ICT-applicatie die de kost van uw boekhouding niet afschaft, maar
die wel toegevoegde waarde creëert.

ASP – niet te verwarren met Active Server
Pages – staat voor Application Service
Provider, een organisatie die de hardware
en software in huis heeft waarmee een
deel van uw administratieve bedrijfsprocessen uitgevoerd kan worden, via
een internetaansluiting. De dienstverlener
investeert dus in computers en softwaretoepassingen en geeft u via het internet
toegang tot de software, die u huurt op
abonnementsbasis.
Hij zorgt meteen ook voor het onderhoud,
de update, de backup en de support van
zijn hard- en software, wat een aanzienlijke daling van uw investeringen inhoudt.
Om het heel simplistisch voor te stellen:
met het ASP-concept hoeft u er zich als
afnemer niet over te verdiepen hoe die
automatisering tot stand komt. In de
praktijk betekent het dat Deloitte
Fiduciaire als uw externe accountant
uw boekhouding of een deel ervan
via internet bijhoudt, op basis van wel
geformuleerde afspraken (Service Level
Agreements). Zelf behoudt u uiteraard volledige toegankelijkheid tot uw (beveiligde)
gegevens.
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Doeltreffend en betrouwbaar
ASP zorgt dus enerzijds voor een betere
communicatie en doeltreffende samenwerking tussen Deloitte Fiduciaire en u
als klant, hoe beperkt of omvangrijk uw
(boekhoudkundige) administratie ook mag
zijn. Het takenpakket kan immers verdeeld
worden. Bijvoorbeeld: Deloitte Fiduciaire
boekt de aankoopfacturen, waarbij u de
verkoopfacturen aanmaakt en doorboekt
via de module facturatie en betalingen.
Met andere woorden, u hoeft zich niet
langer te bekommeren om een correcte
boeking inzake btw enzovoort. Anderzijds
is uw ﬁnanciële toestand (kassituatie,
belastingoptimalisatie, verhouding met
opgestelde budgetten, etc.) permanent
up-to-date en betrouwbaar en zijn
beide partijen verlost van taken die voor
hen geen toegevoegde waarde leveren.
De mogelijkheden van ASP zijn overigens
eindeloos. Denkt u maar aan de link met
de mobiele telefoon, PDA en laptop, zodat
u bijvoorbeeld de bestellingen online kan
ingeven en de status van de leveringen kan
opvolgen. Elektronische facturatie met grip
op de kost ervan, door een efﬁciënt beheer

en een minimale investering is dus geen
utopie meer en zeker niet langer een voorrecht van grote bedrijven. Het ASP-model
houdt ongetwijfeld voordelen in waarbij
ook kmo’s er goed aan doen de kosten/baten analyse te maken. Het blijft evenwel
een “case to case” maatwerk, maar als
kmo-bedrijfsleider heeft u er alle baat bij
om met uw ICT-omgeving en diens administratie een innovatieve weg in te slaan.
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ASP en Vemedia live
Vemedia startte in 2006 met de uitbouw
van het strategisch plan voor de groep. Het
bedrijf is actief in de OTC-sector en heeft
zijn kernactiviteiten in Nederland. In de
vooropgestelde strategie kwamen volgende
wensen naar voren:

•

• Geen investering in software en diens
onderhoud, licentiekosten, etc.
• Uitbesteding van de boekhouding:
- kostenbeheersing
- permanente beschikbaarheid van recente kennis
- minder (geen) afhankelijkheid van
professionele evolutie van interne,
boekhoudkundige medewerkers
- geen opbouw van “verdoken” personeelskosten
- minimalisatie van het risico op dubbele
invoer door input op één centrale plaats

•
•
•

- focus op kernactiviteiten met toegevoegde waarde
Mogelijkheid om altijd de gegevens te
kunnen consulteren, waar dan ook (multi
access).
Regelmatige bijwerking van de boekhouding.
Veiligheid: geen nodeloze verplaatsingen
of briefwisseling.
Behoud van ﬂexibiliteit in de takenverdeling.

Dat heeft ertoe geleid dat Vemedia en
Deloitte Fiduciaire voor een ASP-omgeving
hebben gekozen. Naast de regelmatige bijwerking van de boekhouding worden ook
betalingen via ISABEL voorbereid, waarna
die na goedkeuring door de verantwoordelijke binnen de groep kunnen worden
uitgevoerd.

Deloitte
Fiduciaire

Bij de opstart van een bijkomende vennootschap van Vemedia in België werden de
troeven van ASP nog duidelijker. Ook hier
werd zonder twijfelen gekozen voor dezelfde functionaliteiten: Deloitte Fiduciaire die
de volledige boekhouding op zich neemt en
consultatiemogelijkheid voor Vemedia zelf.
Door de sterke groei van Vemedia bleek
het onlangs noodzakelijk om een verantwoordelijke voor de interne administratie
aan te werven. Zonder probleem werd ASP
aangepast zodat Vemedia vanaf dan zelf de
volledige boekhouding kon inboeken.
Deloitte kan nu vanop afstand consulteren
en eventueel bijsturen. Als Vemedia vragen
of problemen heeft bij het verwerken van
de boekhouding, kan Deloitte tussenkomen
en indien nodig zelf boekingen uitvoeren
(bv. eindejaarsboekingen).

Klant
Onbeperkte
beschikbaarheid
gegevens

Outsourcing
Met professionele
partner
Formele SLA*

Insourcing
Met eigen
personeel
Informele SLA*

E-accounting over
Internet (ASP)

Ke
Deloitte Fiduciaire is spreker op een
seminarie-reeks georganiseerd door
ASPex op volgende data en locaties:
27 september (Charleroi), 28 september
(Zolder), 2 oktober (Roeselare), 4 oktober
(Louvain-la-Neuve), 5 oktober (Gent),
9 oktober (Leuven), 11 oktober (Luik)
en 12 oktober (Antwerpen).
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SLA* = service level agreement
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