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Accounting

Cloud Accounting

No hands Accounting

(R)evolutie van boekhoudsoftware



Tech is pushing 
no hands…



NO HANDS
ACCOUNTING

Robotic accounting

Realtime banking

Realtime invoicing



Robotic accounting

Aanleveren

Verwerken

Corrigeren

Robotic 
Accounting

Paperless

Overzicht 
aankopen

Vinden & 
corrigeren



Real time banking

Vandaag
Manueel boeken
bankafschriften

Automatische coda 
verwerking

Realtime
Bank transacties

onmiddelijk verwerkt in 
de boekhouding

PSD2
Europese wet

Banken moeten hun
systemen openstellen

voor 3de partijen

Bunq bank
Connectie die 

geverifieerd word met 
een QR code zorgt voor

onmiddelijke verwerking



Open Banking 2018 (PSD2)
OLD NEW



Real time invoicing

Manuele input

Papier of PDF

Valideren inhoud

Boeking voorstel

Scan & herken Mail met UBL Peppol

Herkenning data

Opladen pdf

Scan factuur

> 7 dagen Realtime processing

Tijds winst

Tijds winst
Tijds winst

Valideren content

Boeking voorstel

Valideren content

Boeking voorstel

Opladen UBL

Valideren content

Boeking voorstel

< 1 dag



PEPPOL - Pan European Public Procurement Online

Goal : Enabling EU-wide public eProcurement

Wat is PEPPOL?



Demo



Top challenges 
in finance



Uitdagingen in finance
Hoe…

• Kunnen we groeien met hetzelfde aantal 
FTE’s

• Zorgen we ervoor dat we reporting
deadlines kunnen halen

• Creëren van minder handelingen in 
repetitieve processen

• Financiële analyses in minder tijd maken

• Processen efficiënter maken en minder 
foutgevoelig



No Hands 
accounting is 
about…



No hands accounting gaat niet alleen over technologie

Processen

Technologie Mensen

• Identificeer standaard processen met veel 
repetitieve handelingen en een hoog 
volume

Processen

Technologie
• Automatiseer zo veel mogelijk met 

slimme toepassingen en elimineer 
handmatige handelingen

Mensen
• Maak mensen verantwoordelijk voor 

processen i.p.v. functies en 
standaardiseer



Advantages?



Aankoopfacturen

Verwerken 1 
aankoopfactuur

Aantal seconden Handelingen Tijdwinst t.o.v. 
handmatig

Handmatig

Scan & herken met Robot 
toewijzing

E-mail/Mijn[Kantoor] app plus 
Scan & herken met Robot

Real-time facturatie (UBL) met 
Robot

203

114 44%

73%

93%

54

15

Invoeren, controleren
en corrigeren

Klaarzetten, controleren 
en corrigeren

Controleren en
corrigeren

Controleren en
corrigeren



Bankafschriften

Verwerken 1 
bankafschrift

Handmatig

Coda import

Automatische 
bankkoppeling met Robot 

suggesties

298

118 60%

89%34

Manueel inboeken
en controleren

Importeren, invoeren
en controleren

Invoeren en
controleren

Tijdwinst tov 
handmatig

Tijdwinst t.o.v. 
handmatig

HandelingenHandelingenAantal seconden



Verkoopfacturen

Verwerken 1 
verkoopfactuur

Handmatig

Factureren via Mijn 
[Kantoor]

201

25 88%

Invoeren, controleren
en corrigeren

Controleren en
corrigeren

Tijdwinst t.o.v. 
handmatig

HandelingenAantal seconden



Summary



No Hands Accounting
• No hands accounting draait om mensen, 

processen en technologie

• Identificeer repetitieve processen met veel 
handwerk

• Maak mensen verantwoordelijk voor deze
processen en standaardiseer deze processen

• No Hands Accounting zorgt voor minder handwerk 
en verlaagt de administratieve werkdruk

• Je kan meer doen met hetzelfde aantal mensen en 
bespaard kosten

• Complete, correcte en actuele dossiers
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