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Wat is de verwachting qua oplevermoment koppeling met DMS? We zitten al in een controlled release voor de integratie met SharePoint vanuit het algemene 
platform en cliëntkaart. Daarna zullen wij vanuit Werkprogramma de nodige rechten moeten 
doorvoeren, want als een werkstap definitief wordt gemaakt, moeten daaraan gekoppelde 
bijlagen op ‘read only’ worden gezet. 
 

Op welke wijze worden onderhanden projecten in het dashboard van Fiscaal 
Gemak/Rapportage Gemak getoond? Wordt dat gekoppeld aan de 
jaarrekening of staan het werkprogramma en de jaarrekening beiden open? 

Via overzicht Opgave en dan Werkprogramma’s (naast Aanslagen) kun je de voortgang 
monitoren. 

Is een risico altijd gekoppeld aan een balans- of V&W post. Of kan ik ook SA 
(significante aangelegenheden) benoemen die niet direct een dergelijke post 
betreffen? 

Wij gaan er vanuit dat een risico altijd aan een post of de totale verantwoording gekoppeld is. 

is er een koppeling met Audition en AccountAnalyser vanuit Werkprogramma 
Gemak? 

Er is geen koppeling vanuit werkprogramma online met een van onze on-premise oplossingen. 
Je kunt wel eenvoudig Auditiongegevens overzetten naar EOL Jaarrekening, zodat je dan een 
brugstaat kunt bekijken vanuit het werkprogramma. De jaarrekening vormt zoals gezegd straks 
ook de basis voor de te tonen grondslagen en toelichtingen, etc. 
 

Is de werkprogramma content van Extendum nu beschikbaar? De content is beschikbaar. In de nieuwe omgeving EOL Jaarrekening wordt de content in de 
bestelstraat aangeboden zodra alle procedures hiervoor zijn doorlopen. 
   

Als ik het goed begrijp is samenstellen volledig operationeel tot en met 
groottecriteria klein? 
 

Klopt, je kunt o.b.v. de beschikbare content van brancheorganisaties een samenstelopdracht (nu 
nog exclusief een risico-systeem) uitvoeren. 

Waarom moet je je abonnement Rapportage Gemak upgraden in Fiscaal 
gemak om gebruik te kunnen maken van Werkprogramma Gemak? 

Werkprogramma haalt de cijfers en straks ook de teksten (grondslagen en toelichtingen) op uit 
de gekoppelde jaarrekening. En werkprogramma maakt in de nieuwe Exact-opzet deel uit van 
EOL Jaarrekening, vandaar dat het ook een vereiste is binnen Rapportage Gemak. 
 

Hoe ziet de rode draad (format) in het samensteldossier eruit nadat de 
werkzaamheden zijn uitgevoerd op basis van risicogericht samenstellen? 

Je krijgt dan zoals gepresenteerd links wss de jaarrekeningposten te zien en de daaraan 
gekoppelde risico’s, de werkstappen uit de uitvoeringsfase etc.. Vervolgens de gelegenheid om 
een conclusie in te vullen voor het risico en/of de post. 
 

Begreep ik goed dat iedere klant die momenteel een licentie binnen FDS 
Auditor heeft, Samenstel Gemak zou moeten kunnen gebruiken? 

Als je werkprogramma software afneemt en je beschikt al over een Auditor samenstel content 
licentie kun je inderdaad direct met die content aan de slag in werkprogramma. Let op: het 
betreft wel een ander sjabloon, want FDS is gebaseerd op Auditionbrugstaatcodes en 
Werkprogramma is gebaseerd op RGS-brugstaatcodes. Na aanschaf van de software en controle 
van je bestaande contentlicentie, ontvang je het op RGS aangepaste sjabloon. 
 

Komt er ook content voor stichtingen in Fiscaal Gemak en Rapportage Gemak? De content wordt gemaakt en geleverd door een van de brancheorganisaties en afhankelijk van 
hun aanpak werken sommige nu al o.b.v. branches en/of typologieën. Ik zie de noodzaak voor 
een apart samenstelsjabloon dan ook niet zo 123.  

 


