
3 voordelen om je 
aangiftesoftware te koppelen
Tijdens de jaarlijkse aangiftepiek moet 
er in korte tijd veel gebeuren. Best een 
uitdaging met het huidige personeelstekort 
waar menig financieel kantoor mee te 
kampen heeft. Gelukkig zijn er verschillende 
opties om de druk op je financiële 
dienstverlening te verlagen. Het koppelen 
van je aangiftesoftware bijvoorbeeld biedt 
een aantal grote voordelen waarmee je je 
medewerkers zoveel mogelijk vrijspeelt 
zodat zij hun tijd kunnen besteden aan 
zaken die echt het verschil maken voor 
klanten. 

Allereerst is het goed om te weten dat 
er diverse koppelingen mogelijk zijn 
als je het hebt over je fiscale software. 
Denk bijvoorbeeld aan koppelingen met 
je boekhoudpakket, CRM-oplossing, 
document management systeem of 
portaalkoppelingen. De te realiseren 
voordelen zijn vanzelfsprekend het grootst 
wanneer je beschikt over één integraal 
platform met alle financiële oplossingen 
die je als accountant nodig hebt. Moet je 
diverse oplossingen handmatig met elkaar 
koppelen, dan doe je voordelen als tijdwinst 
en accuraatheid al snel teniet. 

Wil je meer weten over mogelijkheden om de piekbelasting rond de jaarlijkse 
aangiftes te verminderen? Bekijk dan de demo van onze fiscale software.

Meer weten? Bekijk de demo. 

+ Dubbele invoer van gegevens  
 minimaliseren 
+ Administratief werk beperken
+ Werkproces versnellen doordat   
 aangiftes eerder klaar zijn 

1 Tijd 
besparen

+ Minder handmatig werk of overtypen  
 betekent minder fouten
+ Foutmarge verminderen door hergebruik
 van data
+ Validaties en crosschecks door de 
 software laten uitvoeren
+ Door het instellen van een Prepare-by-
 Client- vragenlijsttemplate bespaar je 
 dubbel werk en voorkom je fouten  
 omdat je gegevensinvoer 
 automatiseert en informatie hergebruikt. 
 Het is ook dé manier om eenvoudig en
 snel bij verschillende cliënten dezelfde 
 gegevens op te vragen.

2 Kwaliteit 
verhogen

+ Sluitend systeem: inclusief checks 
+ Door monitoring valt geen enkele    
 activiteit en gegeven tussen wal en schip
+  Samenwerken met je cliënten in hetzelfde 
 systeem

3 Eén totaaloverzicht 
creëren 

Met het koppelen van je 
aangiftesoftware kun je:

https://www.exact.com/nl/producten/accountancy/fiscaal/demo

