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60% efficiënter!
Hoornwijck Groep is deelnemer aan het No 
hands Lab. Daar werken accountants en 
boekhouders samen met ontwikkelaars om 
de boekhoudsoftware van Exact te 
verbeteren. Het doel is dat de verwerking van 
bonnen en facturen volledig geautomatiseerd 
verloopt. “Wij kunnen nu al 60% efficiënter 
werken en het werk wordt leuker.”

Voorop willen lopen
Hoornwijck Groep wil altijd vooroplopen bij de softwareontwikkelingen. Perry Telle, vennoot en ICT-man bij het 
administratie- en belastingadvieskantoor, mag dan ook met recht een pilotpionier genoemd worden. Hij was 
voor zijn doen echter best laat aangesloten bij de No hands accounting pilot. Maar eenmaal ingestapt is hij blij 
met zijn deelname.

Herkenningsgraad?
Er zijn veel goede scan- en herkenoplossingen maar die hebben volgens Perry nooit een echt goede integratie 
met boekhoudsoftware. Gevolg is dat nog veel handmatige correcties nodig zijn. Dat weerhield Perry ervan 
om direct aan de pilot mee te doen. “Met robotic accounting is het zo dat niet alleen de herkenningsgraad 
goed moet zijn, maar je moet er ook op durven vertrouwen dat het verwerkingsproces goed gaat. Dus correct 
boeken en vanuit de bank direct afletteren. Doordat we wat later in het No hands accounting Lab zijn 
ingestapt, hebben we minder hick-ups gehad, waardoor iedereen binnen onze organisatie er enthousiast over 
geworden is.”

Jonge collega’s
Positief in de aanpak vindt Perry dat developers van Exact echt op de werkvloer komen om de werkwijze te 
ervaren. Vooral jonge enthousiaste medewerkers van het kantoor uit Rijswijk houden zich bezig met 
digitalisering van de verwerkingsprocessen en het enthousiasmeren van klanten. Om dit proces goed te laten 
lopen, heeft Hoornwijck Groep een apart label: Administratiefactory. Nieuwe klanten worden direct op No 
hands accounting gezet. Per bestaande klant wordt bekeken wie geschikt is om compleet digitaal te gaan.



“Als eerste zijn klanten die dagelijks aanleveren 
overgezet op No hands accounting en die een 
bankkoppeling hebben”, vertelt Dean Vanhove
van Administratiefactory. “We merkten al direct 
een 50% besparing: van een uur naar een half uur 
verwerkingstijd per administratie. De tijd die we 
nog besteden zit in het controledossier, zorgen 
dat het dashboard goed staat en de analyse die 
leidt tot uitspraken over de administratie. “Bij 
grote klanten waar we 16 uur aan de administratie 
besteden is dit nu nog 4-5 uur”, voegt Perry toe.

Meer informatie

50% besparing
per administratie

https://www.exact.com/nl/producten/accountancy/no-hands-accounting/?utm_budget=Admitter&utm_source=Array&utm_medium=Email&utm_content=Leadform&utm_term=ALC


Proces georiënteerd werken
Het doel is dat Administratiefactory proces 
georiënteerd gaat werken. Nu nog doet een 
medewerker de complete administratie. Naarmate 
het aantal No hands accounting klanten toeneemt 
zullen er medewerkers verantwoordelijk worden 
voor een proces over alle klanten heen: de bank, 
het inkoop- en verkoopproces. Zij acteren dan op 
de uitval. Daarnaast is een medewerker 
verantwoordelijk voor de aangifte, analyse en 
advies van een groep klanten. “Ik krijg straks een 
takenpakket waarbij ik meer moet nadenken”, 
zegt Dean. Het is uitdagend om te bekijken waar 
een klant nog meer winst kan behalen. Dat is veel 
leuker dan het verwerken van de inkoopfacturen.”

Analyses
Als No hands accounting echt in de stijgers staat, 
dan wil Hoornwijck Groep de dienstverlening 
verder uitbreiden met data-analyse en 
bedrijfsrapportages voor klanten. Ook op dat vlak 
doet Perry mee in pilots, want door voorop te 
blijven lopen blijft het administratiekantoor uit 
Rijswijk relevant voor zijn klanten.

Momenteel is 10% van de klanten van Hoornwijck
Groep over op No hands accounting. Dit aandeel 
is naar verwachting 30% over drie jaar.



Waarom kiezen voor 
Exact voor Accountancy?
Onze software helpt je bij het succesvol
samenwerken met uw cliënt. Voer administratieve
taken veel efficiënter uit met No hands accounting
en maak je klanten tevreden met digitaal gemak
en inzicht. Hou meer tijd over voor proactief
advies en creëer nieuwe kansen om extra
diensten aan te bieden met Exact. Exact voor
Accountancy is de oplossing voor accountants- &
boekhoudkantoren.

Slimme automatisering
Invoer- en controlewerk is enorm arbeidsintensief.
Dit automatiseer je met No hands accounting.
Facturen worden gescand, herkend en door de
robot automatisch toegewezen. UBL-facturen
worden nog sneller verwerkt via PEPPOL. Elke
ochtend zijn de bankafschriften verwerkt dankzij
suggesties voor of toewijzing aan de juiste
grootboekrekening. Dat weet de robot door
eerdere transacties. Zo helpen we je in het
bedienen van nog meer klanten.

Waardevol bedrijfsadvies
Door Exact voor Accountancy te koppelen aan
de administratie van klanten heb je real-time
inzicht in de cijfers van je klanten. Bepaal de
succesfactoren en stel per klant
specifieke dashboards op die je online deelt.
Door KPI’s te vergelijken herken je sneller signalen
die je direct kunt bespreken met de klant.

Meer informatie
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© Exact Group B.V., 2019. Alle rechten voorbehouden. Alle hierin vermelde merk- en
handelsnamen behoren toe aan de respectievelijke eigenaren.

Exact inspireert het mkb om te groeien. Zij dragen de economie, wij
ondersteunen ze daarbij. Net als het mkb is Exact niet bang voor het
onbekende. We zijn ambitieus en lopen graag voorop. We kennen de
uitdagingen en maken software om die te overwinnen. Onze innovatieve
oplossingen zijn toegespitst op de bedrijfsbehoeften van onze klanten.
Exact biedt het mkb en hun accountants overzicht over vandaag en inzicht
in morgen. Zo helpen we onze klanten van over de hele wereld om hun
ambities te realiseren.
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