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Cloud accounting
Tijdswinst, kostenbesparing, accuratere informatie: Deloitte
Fiduciaire in de frontlijn van de revolutie in accounting
Wat is cloud accounting? Hoe werkt het? Is cloud accounting een
oplossing voor het tekort aan boekhoudkundig personeel? Is cloud
accounting een kwestie van kosten reduceren of beter inzicht krijgen
in financiële data? We spreken erover met Steven Boen en Frank
Schouteden, cloud accounting experts bij Deloitte Fiduciaire en met een
ondernemer die er graag gebruik van maakt: Marc De Roos, CEO van
Metaalwerken De Roos.
“It is all in the cloud” de dag van vandaag?
Wat moeten we verstaan onder “cloud”?
Steven Boen: Cloud computing is een nieuwe manier
van werken. Applicaties (zoals bijvoorbeeld een
boekhoudpakket) en bestanden staan niet meer op
je lokale harde schijf of computer. Alles staat ergens,
via het internet, ‘in the cloud’, zoals dat dan heet.
Vandaar de naam cloud computing.
Wat is cloud accounting dan?
Steven Boen: Je zou het kunnen omschrijven als een
revolutie in het voeren van een boekhouding. De
boekhouding van uw onderneming is geen geïsoleerd
lokaal gebeuren meer op een computer of server
binnen het bedrijf. Wij hebben een cloud accounting
concept ontwikkeld waarbij applicaties en data in de
cloud komen en een totaal andere organisatie van het
boekhoudwerk mogelijk wordt, veel efficiënter, veel
goedkoper en met minder mensen.
Wat houdt cloud accounting precies in?
Steven Boen: Met cloud accounting kan elk bedrijf
kiezen hoe ver onze dienstverlening gaat en wat
het zelf doet. Het komt er altijd op neer dat u
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bepaalde accountingprocessen gedeeltelijk of volledig
uitbesteedt. Zo kunt u uw boekhouding blijven
invoeren maar tegelijk kan uw Deloitte Fiduciaireaccountant de nodige controles uitvoeren, uw
btw-aangifte opmaken of controleren. We zijn via
de cloud met elkaar verbonden en kunnen tegelijk
dezelfde data en applicaties raadplegen. En meteen
kunnen de data verwerkt worden om sneller de nuttige
en relevante rapportering te genereren.
Waar zit de tijdswinst?
Steven Boen: Doordat alles over het internet verloopt,
hoeven klanten niet langer documenten fysisch
binnen te brengen op ons kantoor. Of bij grotere
boekhoudingen is doorsturen van financiële informatie
of bestanden niet meer nodig. Wij hebben net als de
onderneming zelf toegang tot bepaalde applicaties
en informatie. Dat betekent alleen maar tijdswinst in
de samenwerking en communicatie tussen ons en de
klant.
Kunnen er kosten bespaard worden op de
boekhoudafdeling van de ondernemingen?
Frank Schouteden: Ons cloud accounting concept
gaat heel ver. U kan simpelweg uw aankoopfacturen
inscannen in plaats van één voor één de facturen
in te boeken. Wij kunnen deze bestanden ophalen
om ze vervolgens te verwerken in uw persoonlijke
boekhouding tot een aankoopjournaal. Dat verloopt
voor een stuk geautomatiseerd. De tijdsbesparing
is enorm en gezien arbeidstijd duur is, is de
kostenbesparing navenant.
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Aanleveren van verkoopfacturen:
Data export uit facturatiesoftware
Aanleveren CODA - bestanden

Opladen op portal:
- Document type
- Nummering

Verwerking en afsluiting:
- Boeken van de facturen
- Afpunten van de facturen
- Afsluiten van de periode

Raadplegen van rapportering
- Debiteurenbeheer
- Aging balance
- Dashboard per klant
Betalingsherrinnering
- Goedkeuring
- Historiek consulteren
Documentenbeheer
Leidt cloud accounting ook tot
- Aanmaningen
kwaliteitsverbetering?
Frank Schouteden: Doordat uw gegevens via de
online portal raadpleegbaar zijn, kunnen wij op een
gestandaardiseerde manier aan uw boekhouding
werken en kunnen wij in real-time uw boekhouding
bijhouden. Samen met de nodige experts kunnen
ook de meest technische vragen onmiddellijk
worden beantwoord. Bovendien bevat de portal
een aantal functionaliteiten waardoor u financiële
managementrapporten op basis van de meest actuele
info kunt opvragen. Kortom, u heeft eindelijk tijd om
de cijfers te bestuderen in plaats van eindeloos data in
te voeren in het boekhoudpakket.

Cloud accounting zou wel eens de
boekhoudafdeling van kmo’s volledig
kunnen hertekenen?
Frank Schouteden: Inderdaad. Zo wordt het
steeds moeilijker voor kmo’s om gekwalificeerd
personeel te vinden. Die medewerkers moeten
bovendien vertrouwd geraken met het gebruikte
boekhoudpakket, of ze moeten een bepaalde manier
van rapportering aanleren. Voor kmo’s is het ook
niet altijd evident om een bijkomend personeelslid
op de boekhoudafdeling bij te plaatsen. Er is te
veel werk voor het huidige team, en te weinig werk
om iemand extra aan te nemen. Cloud accounting
laat toe à la carte out te sourcen, zowel in volume
als in complexiteit. Wie goede administratieve
medewerkers heeft zal vooral naar ons outsourcen
voor rapportering, wie medewerkers heeft die
overgekwalificeerd zijn, kan de eenvoudige taken
outsourcen naar ons toe.

www.cloudaccounting.be

Controle op datakwaliteit:
- Volledigheid
- Correctheid

Frank Schouteden en Steven Boen

Rapportering:
- Reconciliatie en interpretatie
- Voorstel tot betalingsherinnering

De voordelen van cloud accounting
Administratie
betalingsherinnering
• Geïntegreerde online
samenwerking met uw Deloitte Fiduciaire
Operationeel accountant
Agendabeheer, Q&A,
- Opmaken en verzenden
(betalingen of facturen)
communicatie
• Kwaliteitsvolle en snelle rapportering
uw klant
• Volledige of gedeeltelijke outsourcing van uw financieel administratieve  
processen
• Optimalisatie van uw personeelsbezetting
• Anywhere & any time toegankelijk
Documentenbeheer
(aangiftes, adviezen...)
• Continuïteit van de financiële ondersteuning verzekerd
Management rapportering
• Juridisch & fiscaal up-to-date
• U betaalt enkel voor wat u gebruikt: cloud accounting op maat geconstelleerd

Deloitte
Fiduciaire

uw leverancier

uw klant

e-invoice, EDI

e-invoice, EDI

Uw
onderneming

de bank

e-banking,

Intervat, xbrl,

codabestanden

belcotax, biztax,
tax-on-web...

overheid &
administratie
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Verlaagt cloud accounting de kwetsbaarheid
van de kmo bij het vertrek van medewerkers?
Frank Schouteden: Op de arbeidsmarkt van financiële
profielen is de mobiliteit gigantisch toegenomen de
laatste jaren. Ook bij het vertrek van een financieel
medewerker wil iedere bedrijfsleider een accuraat
inzicht in de financiële situatie behouden, en wil hij dat
zijn boekhouding op punt blijft. Ons cloud accounting
platform garandeert die continuïteit. Deloitte Fiduciaire
volgt mee en neemt naadloos over wanneer er een
tekort ontstaat aan talent op de boekhoudafdeling.
U sprak niet ten onrechte van een revolutie van
een revolutie!
Steven Boen: Inderdaad, en de mogelijkheden zijn
eindeloos via de cloud. Vooral op het vlak van snelle
en toegankelijke rapportering. Welke ondernemer
droomt er niet van op elk moment op zijn smartphone
of tablet computer te kunnen nagaan welke klanten
nog moeten betalen, wat de omzet en marge was in
het vorig kwartaal en dagelijks zijn liquiditeitspositie te
kennen?
Wordt cloud accounting al gebruikt door kmo’s?
Steven Boen: Zeker, door verschillende van onze
klanten. Het verhaal van Metaalwerken De Roos
hiernaast is zeer illustratief voor de situaties waarin
cloud accounting een relevante oplossing wordt.
Vraag een demo aan op
www.cloudaccounting.be

Cloud accounting ook op iPhone en iPad
Doordat uw financiële data en managementrapportering beschikbaar is via het web, kunt u ook
uw boekhouding consulteren via smartphones en
tablet computers, zoals de iPhone en de iPad. U
logt in wanneer u dat wenst met gelijk welk toestel
dat een internetverbinding heeft, en ziet via de
speciale mobiele weergave op maat van uw toestel
de gewenste rapporteringen.
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Cloud accounting bij
Metaalwerken De Roos
Mijnheer De Roos, u implementeerde cloud accounting in uw
bedrijf. Waarom?
Marc De Roos: Metaalwerken De
Roos specialiseert zich in de toelevering
en bewerking van platen en buizen in
staal, inox en aluminium. Het bedrijf
groeide in de laatste 5 jaar tijd van
2.500.000 EUR naar bijna 6.000.000
EUR omzet en telt op vandaag ongeveer
25 medewerkers. Afhankelijk van
de groeifase van ons bedrijf hebben
we een wisselende nood aan meer
of minder financiële administratieve
krachten.
En het is niet eenvoudig om dan
boekhoudpersoneel te vinden?

Marc De Roos: Inderdaad. Maar er
is niet alleen de uitdaging om een
geschikt financieel profiel te vinden, in
ons bedrijf is een financiële medewerker
niet optimaal voltijds inzetbaar. Cloud
accounting zorgt ervoor dat deze nood
aan flexibiliteit wordt getackeld.
Hoe verloopt de cloud accounting
aanpak samen met Deloitte
Fiduciaire?
Marc De Roos: Wij sturen onze
documenten digitaal door en de
medewerkers van Deloitte Fiduciaire
verzorgen de boekhoudkundige
verwerking. Daarnaast hoef ik mij geen
zorgen te maken over het toepassen
van de juiste wetgeving: de accountant
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die mijn boekhouding beheert, is ook op de hoogte
van de laatste wijzigingen in de btw- en fiscale
wetgeving. Daarenboven stel ik vast dat de opvolging
van de facturen, het verrichten van betalingen en het
opmaken van financiële rapporteringen efficiënter
verloopt.
Hoe organiseerde u uw boekhouding voorheen?
Marc De Roos: Vóór cloud accounting verwerkte mijn
medewerkster de facturatie en betalingsopvolging
van klanten en leveranciers in excell. Onze toenmalige
externe boekhouder voerde de boekhouding in zijn
kantoor. Dit betekende veel dubbel werk maar ook
een grotere kans op fouten. Onze boekhoudkundige
documenten waren ook vaak niet op het bedrijf.
En hoe heeft cloud accounting een einde
gemaakt aan deze inefficiënties?
Marc De Roos: Doordat de boekhouding nu
automatisch verwerkt wordt via de portal, heb ik
onmiddellijk zicht op de vervaldagenbalans van klanten
en leveranciers. Ik bepaal wie betaald wordt en wie
een betalingsherinnering krijgt en mijn medewerkster
zorgt voor de feedback van klanten en leveranciers. De
toegenomen workload wordt extern opgevangen en
mijn medewerkster kan nu nog andere en zinvollere
taken voor haar rekening nemen.

Bent u nu ook beter geïnformeerd over de
financiële situatie van de onderneming?
Marc De Roos: Op vaste tijdstippen krijg ik een
rapport dat aantoont hoe mijn onderneming
ervoor staat. Ik hoef niet meer te wachten op een
halfjaarlijkse afsluiting van mijn boekhouding en moet
minder op mijn buikgevoel afgaan om concreet zicht
te hebben op de werkpunten van ons bedrijf. Je moet
oppassen in deze moeilijke tijden en de omzet en
cash-flow heel kort opvolgen. Ik kan op elk moment
mijn gegevens opvragen en heb continu een correct
beeld van de actuele situatie.
Wat is de kostprijs van cloud accounting?
Marc De Roos: Ik weet op voorhand perfect hoeveel
het mij zal kosten. De automatische verwerking
van onze boekhouding wordt op forfaitaire
basis aangerekend. Bijkomende toelichtingen of
besprekingen worden afzonderlijk in rekening
gebracht. Maar omdat de prijs zo transparant is, kom
ik nooit voor verrassingen te staan. Deloitte Fiduciaire
is reeds lange tijd een vertrouwenspartner van ons
bedrijf. Ik heb er dan ook geen moment aan getwijfeld
om in het cloud accounting verhaal te stappen, en tot
op vandaag zonder spijt!

Marc De Roos, Metaalwerken De Roos

"Ik heb via de portal
op elk moment
toegang tot mijn
financiële gegevens,
zodat ik steeds een
up-to-date beeld
heb van de actuele
situatie van mijn
onderneming."
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