
Deloitte Digital Accountant beoogt voor haar 
klanten een steeds snellere verwerking van 
financiële data en onmiddellijke feedback via 
relevante rapporten. 

Bedrijfsleiders moeten steeds sneller reageren, 
bijsturen, beslissen en moeten dus bijna 
permanent over de juiste financiële data 
beschikken. De traditionele boekhoudkundige 
stappen van rapportering, analyse en actie/
beslissing zijn achterhaald. 

Deloitte Digital Accountant verkort dit proces 
om bedrijven toe te laten met snelheid en 
kennis van zaken de competitie aan te gaan.
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De Deloitte Digital Accountant is nog steeds een accountant, maar met meer tijd 
en focus op interpretatie van data en sterk gewapend met digitale technologie 
voor de pure verwerkingstaken.

“Van fysieke aanwezigheid naar permanente beschikbaarheid”
Door de digitalisering en globalisering wijzigt de manier waarop onze accountants 
onze klanten diensten verlenen razendsnel. De fysieke aanwezigheid van onze 
accountants evolueert meer en meer naar een permanente beschikbaarheid over het 
net. Ondernemingen kunnen zelf aanloggen op het platform en de gegevens van 
hun bedrijf raadplegen. De Deloitte Digital Accountant en de klant ontmoeten elkaar 
minder, maar bespreken en analyseren nog steeds grondig de door Deloitte Digital 
Accountant aangeleverde rapporten. 

“Digital Accountant brengt het personeel op een hoger peil”
Dankzij Digital Accountant heb je een betere personeelsbenutting. Het digitaliseren 
van de boekhoudprocessen laat gekwalificeerde medewerkers toe om meer tijd te 
spenderen aan zaken die toegevoegde waarde opleveren. Zij die het bedrijf vaak door 
en door kennen, kunnen hun focus nu verleggen van het genereren van rapporten 
naar acties die deze rapporten uitwijzen. Bij tijdelijke afwezigheid van een medewerker 
bij de klant, kunnen wij vanop afstand taken overnemen via het Deloitte Digital 
Accountant-platform. 

“Geen software maar financieel management”
De Digital Accountant is meer dan een procesverbetering. De ambitie van Deloitte 
Digital Accountant is om de tijd van verwerking van data te verkorten, om meer 
tijd te kunnen steken in de interpretatie ervan, met andere woorden inhoudelijk 
sterk financieel management te ondersteunen. Door te focussen op inhoud in 
plaats van gegevensverwerking, stelt onze technologie ondernemingen in staat om 
hun financiële gegevens grondig te analyseren met het oog op het verbeteren van 
beslissingsprocessen. 

“Digital Accountant is cyberproof”
Absolute veiligheid is prioriteit nummer één als het over financiële gegevens gaat. 
Cybercriminaliteit en -aanvallen op het internet en hacking, vinden vaak plaats in 
bedrijven op hun bestaande, oudere systemen die door hun historische architectuur 
niet kunnen volgen met de nieuwste beveilingingsvereisten. Platformen als Deloitte 
Digital Accountant zijn gloednieuw en ontstaan in een open omgeving waar veiligheid 
en bescherming van gegevens ab initio tot de fundamenten van het systeem behoren.

“Digital Accountant: ontwerp, generatie en interpretatie van rapporten“
Binnen het Deloitte Digital Accountant-platform, bespreken onze accountants met 
de klant de rapporteringsbehoeften. Op basis daarvan worden geautomatiseerde 
rapporteringsformats ontwikkeld. Onze accountants interpreteren samen met de 
ondernemer op regelmatige basis de managementrapportering. 

“De Digital Accountant is 24/7 beschikbaar”
Het geraakt steeds meer ingeburgerd dat iedereen, overal en te allen tijde op een 
eenvoudige manier relevante data kan raadplegen. Eenmaal de gegevens verwerkt 
zijn via het Deloitte Digital Accountant-platform, is toegang tot deze gegevens en de 
generatie van rapporten niet meer afhankelijk van een individuele beschikbaarheid van 
een interne of externe medewerker. 
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