
Afspraken bij administratieve begeleidingAfspraken bij administratieve begeleidingAfspraken bij administratieve begeleidingAfspraken bij administratieve begeleiding    

Voor een optimale administratieve begeleiding is het belangrijk dat de gegevens (inVoor een optimale administratieve begeleiding is het belangrijk dat de gegevens (inVoor een optimale administratieve begeleiding is het belangrijk dat de gegevens (inVoor een optimale administratieve begeleiding is het belangrijk dat de gegevens (in----    en verkoopfacturen, en verkoopfacturen, en verkoopfacturen, en verkoopfacturen, 

kasuitgaven, bankmutaties en salariskasuitgaven, bankmutaties en salariskasuitgaven, bankmutaties en salariskasuitgaven, bankmutaties en salaris----    en projectmutaties) zo snel mogelijk worden verwerkt, waarbij zowel en projectmutaties) zo snel mogelijk worden verwerkt, waarbij zowel en projectmutaties) zo snel mogelijk worden verwerkt, waarbij zowel en projectmutaties) zo snel mogelijk worden verwerkt, waarbij zowel Pro Pro Pro Pro 

Management als uw organisatie steeds beschikken over alle stukken, welke zo snel mogelijk behandeld worden.Management als uw organisatie steeds beschikken over alle stukken, welke zo snel mogelijk behandeld worden.Management als uw organisatie steeds beschikken over alle stukken, welke zo snel mogelijk behandeld worden.Management als uw organisatie steeds beschikken over alle stukken, welke zo snel mogelijk behandeld worden.    

AdAdAdAdministratief onderscheiden wij de volgendeministratief onderscheiden wij de volgendeministratief onderscheiden wij de volgendeministratief onderscheiden wij de volgende    hoofdstromen van informatie, te weten:hoofdstromen van informatie, te weten:hoofdstromen van informatie, te weten:hoofdstromen van informatie, te weten:    

A.A.A.A.  Stukken welke niet in de boekhouding worden opgenomen en Stukken welke niet in de boekhouding worden opgenomen en Stukken welke niet in de boekhouding worden opgenomen en Stukken welke niet in de boekhouding worden opgenomen en vaak voor en langevaak voor en langevaak voor en langevaak voor en lange

periode bewaard dienen te worden. Voorbeelden zijn:periode bewaard dienen te worden. Voorbeelden zijn:periode bewaard dienen te worden. Voorbeelden zijn:periode bewaard dienen te worden. Voorbeelden zijn:  

o Statuten en Statuten en Statuten en Statuten en ----wijzigingenwijzigingenwijzigingenwijzigingen    inclusief inclusief inclusief inclusief ----indien van toepassingindien van toepassingindien van toepassingindien van toepassing----    het aandeelhoudersregisterhet aandeelhoudersregisterhet aandeelhoudersregisterhet aandeelhoudersregister  

o Kamer van KoophandelKamer van KoophandelKamer van KoophandelKamer van Koophandel  

o Polissen van verzekeringenPolissen van verzekeringenPolissen van verzekeringenPolissen van verzekeringen  

o JaarrekeningeJaarrekeningeJaarrekeningeJaarrekeningen en aangiften vennootschapsn en aangiften vennootschapsn en aangiften vennootschapsn en aangiften vennootschaps----,,,,    inkomsteninkomsteninkomsteninkomsten----    en omzeten omzeten omzeten omzetbelastingbelastingbelastingbelasting  

o BestuursvergaderingenBestuursvergaderingenBestuursvergaderingenBestuursvergaderingen  

o FinancieringsovereenkomstenFinancieringsovereenkomstenFinancieringsovereenkomstenFinancieringsovereenkomsten  

Deze slaan we op in een Deze slaan we op in een Deze slaan we op in een Deze slaan we op in een online dossieronline dossieronline dossieronline dossier, genaamd , genaamd , genaamd , genaamd www.DigiRecord.nlwww.DigiRecord.nlwww.DigiRecord.nlwww.DigiRecord.nl    ....    

B.B.B.B.  Stukken welke direct in de boekhouding moeten worden Stukken welke direct in de boekhouding moeten worden Stukken welke direct in de boekhouding moeten worden Stukken welke direct in de boekhouding moeten worden vastgelegd:vastgelegd:vastgelegd:vastgelegd:

o InInInIn----    en verkoopfacturenen verkoopfacturenen verkoopfacturenen verkoopfacturen  

o Bonnen en declaratiesBonnen en declaratiesBonnen en declaratiesBonnen en declaraties  

o KasKasKasKas----    en projecten projecten projecten project----    of kostenplaatsof kostenplaatsof kostenplaatsof kostenplaatsmutatiesmutatiesmutatiesmutaties  

o BankmutatiesBankmutatiesBankmutatiesBankmutaties  

Deze stukken worden door uw organisatie ontvangen of staan digitaal tot uw beschikking. Na uw Deze stukken worden door uw organisatie ontvangen of staan digitaal tot uw beschikking. Na uw Deze stukken worden door uw organisatie ontvangen of staan digitaal tot uw beschikking. Na uw Deze stukken worden door uw organisatie ontvangen of staan digitaal tot uw beschikking. Na uw 

beoordeling zal Pro Management deze zo snel beoordeling zal Pro Management deze zo snel beoordeling zal Pro Management deze zo snel beoordeling zal Pro Management deze zo snel mogelijk verwerken, zodat uw administratie steeds bij mogelijk verwerken, zodat uw administratie steeds bij mogelijk verwerken, zodat uw administratie steeds bij mogelijk verwerken, zodat uw administratie steeds bij 

is. Via die administratie kunt u beoordelen hoe het bedrijf zich ontwikkelt, ziet u de nog te ontvangen is. Via die administratie kunt u beoordelen hoe het bedrijf zich ontwikkelt, ziet u de nog te ontvangen is. Via die administratie kunt u beoordelen hoe het bedrijf zich ontwikkelt, ziet u de nog te ontvangen is. Via die administratie kunt u beoordelen hoe het bedrijf zich ontwikkelt, ziet u de nog te ontvangen 

bedragen en kunt u betaalbestanden klaarzetten.bedragen en kunt u betaalbestanden klaarzetten.bedragen en kunt u betaalbestanden klaarzetten.bedragen en kunt u betaalbestanden klaarzetten.    

Via de app van Exact kunt u steeds zien welke vordVia de app van Exact kunt u steeds zien welke vordVia de app van Exact kunt u steeds zien welke vordVia de app van Exact kunt u steeds zien welke vorderingen u heeft en welke betalingen u nog moet eringen u heeft en welke betalingen u nog moet eringen u heeft en welke betalingen u nog moet eringen u heeft en welke betalingen u nog moet 

verrichten. Via verrichten. Via verrichten. Via verrichten. Via www.iseemore.nlwww.iseemore.nlwww.iseemore.nlwww.iseemore.nl    ziet u per maand uw kengetallen.ziet u per maand uw kengetallen.ziet u per maand uw kengetallen.ziet u per maand uw kengetallen.    

C.C.C.C.  Salarismutaties en personeelgegevens:Salarismutaties en personeelgegevens:Salarismutaties en personeelgegevens:Salarismutaties en personeelgegevens:  

o InInInIn----/uitschrijven personeelgegevens/uitschrijven personeelgegevens/uitschrijven personeelgegevens/uitschrijven personeelgegevens  

o Verwerken maandelijkse Verwerken maandelijkse Verwerken maandelijkse Verwerken maandelijkse mutaties en opstellen salarisstrokenmutaties en opstellen salarisstrokenmutaties en opstellen salarisstrokenmutaties en opstellen salarisstroken  

o Berekening vakantiegeld, tantièmes en andere vergoedingenBerekening vakantiegeld, tantièmes en andere vergoedingenBerekening vakantiegeld, tantièmes en andere vergoedingenBerekening vakantiegeld, tantièmes en andere vergoedingen  

o Verwerken ziekVerwerken ziekVerwerken ziekVerwerken ziek----    en betermeldingenen betermeldingenen betermeldingenen betermeldingen  

o Jaarafsluiting en opstellen managementoverzichtenJaarafsluiting en opstellen managementoverzichtenJaarafsluiting en opstellen managementoverzichtenJaarafsluiting en opstellen managementoverzichten  

Ook hiervoor gebruiken wij de veilige verwerking via de online dossiers.Ook hiervoor gebruiken wij de veilige verwerking via de online dossiers.Ook hiervoor gebruiken wij de veilige verwerking via de online dossiers.Ook hiervoor gebruiken wij de veilige verwerking via de online dossiers.    PerPerPerPer    medewerker wordt een medewerker wordt een medewerker wordt een medewerker wordt een 

dossier aangelegd waarin zowel de arbeidsdossier aangelegd waarin zowel de arbeidsdossier aangelegd waarin zowel de arbeidsdossier aangelegd waarin zowel de arbeids----    als pensioenovereenkomst worden vastgelegd plus het als pensioenovereenkomst worden vastgelegd plus het als pensioenovereenkomst worden vastgelegd plus het als pensioenovereenkomst worden vastgelegd plus het 

IDIDIDID----bewijs en de functioneringsgesprekken. Maandelijks worden via dit dossier de salarisstroken aan bewijs en de functioneringsgesprekken. Maandelijks worden via dit dossier de salarisstroken aan bewijs en de functioneringsgesprekken. Maandelijks worden via dit dossier de salarisstroken aan bewijs en de functioneringsgesprekken. Maandelijks worden via dit dossier de salarisstroken aan 

het personeel ter beschikking gesteld. Ohet personeel ter beschikking gesteld. Ohet personeel ter beschikking gesteld. Ohet personeel ter beschikking gesteld. Ook worden hierin de jaaropgaven vastgelegd.ok worden hierin de jaaropgaven vastgelegd.ok worden hierin de jaaropgaven vastgelegd.ok worden hierin de jaaropgaven vastgelegd.    

Naast deze personeelsdossier is er een algemeen dossier waartoe de personeelsleden geen toegang Naast deze personeelsdossier is er een algemeen dossier waartoe de personeelsleden geen toegang Naast deze personeelsdossier is er een algemeen dossier waartoe de personeelsleden geen toegang Naast deze personeelsdossier is er een algemeen dossier waartoe de personeelsleden geen toegang 

hebben. In dit dossier komen de maandelijkse mutaties, alsmede de loonheffingen en andere hebben. In dit dossier komen de maandelijkse mutaties, alsmede de loonheffingen en andere hebben. In dit dossier komen de maandelijkse mutaties, alsmede de loonheffingen en andere hebben. In dit dossier komen de maandelijkse mutaties, alsmede de loonheffingen en andere 

werkgevergegevens als bijvwerkgevergegevens als bijvwerkgevergegevens als bijvwerkgevergegevens als bijvoorbeeld pensioencontracten en verzekeringsovereenkomsten voor het oorbeeld pensioencontracten en verzekeringsovereenkomsten voor het oorbeeld pensioencontracten en verzekeringsovereenkomsten voor het oorbeeld pensioencontracten en verzekeringsovereenkomsten voor het 

personeel.personeel.personeel.personeel.    

De salarisadministratie voeren wij ook in Exact Online. Samen met de boekhouding wordt dus alle De salarisadministratie voeren wij ook in Exact Online. Samen met de boekhouding wordt dus alle De salarisadministratie voeren wij ook in Exact Online. Samen met de boekhouding wordt dus alle De salarisadministratie voeren wij ook in Exact Online. Samen met de boekhouding wordt dus alle 

administratieve handelingen in één pakket vastgelegd. Middels deze werkmethode woradministratieve handelingen in één pakket vastgelegd. Middels deze werkmethode woradministratieve handelingen in één pakket vastgelegd. Middels deze werkmethode woradministratieve handelingen in één pakket vastgelegd. Middels deze werkmethode wordt bereikt dat dt bereikt dat dt bereikt dat dt bereikt dat 

de journaalposten en eventuele correcties ook direct in de boekhouding zijn vastgelegd.de journaalposten en eventuele correcties ook direct in de boekhouding zijn vastgelegd.de journaalposten en eventuele correcties ook direct in de boekhouding zijn vastgelegd.de journaalposten en eventuele correcties ook direct in de boekhouding zijn vastgelegd.    



D.D.D.D.  Online dossiers:Online dossiers:Online dossiers:Online dossiers:  

U kunt ook online dossiers afnemen voor de digitale communicatie met uw klanten ofU kunt ook online dossiers afnemen voor de digitale communicatie met uw klanten of U kunt ook online dossiers afnemen voor de digitale communicatie met uw klanten ofU kunt ook online dossiers afnemen voor de digitale communicatie met uw klanten of 

leveranciers. U neemt dan een eigen licentie op leveranciers. U neemt dan een eigen licentie op leveranciers. U neemt dan een eigen licentie op leveranciers. U neemt dan een eigen licentie op www.DigiRecord.nlwww.DigiRecord.nlwww.DigiRecord.nlwww.DigiRecord.nl    en maakten maakt en maakten maakt 

correspondentiedossiers aan met uw relaties. De inhoud vacorrespondentiedossiers aan met uw relaties. De inhoud vacorrespondentiedossiers aan met uw relaties. De inhoud vacorrespondentiedossiers aan met uw relaties. De inhoud van de dossiers bepaalt un de dossiers bepaalt u n de dossiers bepaalt un de dossiers bepaalt u 

zelf. Aan de documenten kunt u werkstromen met signaalfuncties koppelen.zelf. Aan de documenten kunt u werkstromen met signaalfuncties koppelen.zelf. Aan de documenten kunt u werkstromen met signaalfuncties koppelen.zelf. Aan de documenten kunt u werkstromen met signaalfuncties koppelen.

E.E.E.E.  KassaKassaKassaKassa----    en bankkoppelingenen bankkoppelingenen bankkoppelingenen bankkoppelingen  

Om nog efficiënter te kunnen werken adviseren wij u bij gebruik van een kassasysteemOm nog efficiënter te kunnen werken adviseren wij u bij gebruik van een kassasysteem Om nog efficiënter te kunnen werken adviseren wij u bij gebruik van een kassasysteemOm nog efficiënter te kunnen werken adviseren wij u bij gebruik van een kassasysteem 

zorg te dragen dat er een automatische zorg te dragen dat er een automatische zorg te dragen dat er een automatische zorg te dragen dat er een automatische koppeling is met het boekhoudsysteem, zodatkoppeling is met het boekhoudsysteem, zodat koppeling is met het boekhoudsysteem, zodatkoppeling is met het boekhoudsysteem, zodat 

dagelijks bij het afsluiten van de kassa(’s) de boekhouding is bijgewerkt. U behoeft dandagelijks bij het afsluiten van de kassa(’s) de boekhouding is bijgewerkt. U behoeft dan dagelijks bij het afsluiten van de kassa(’s) de boekhouding is bijgewerkt. U behoeft dandagelijks bij het afsluiten van de kassa(’s) de boekhouding is bijgewerkt. U behoeft dan 

geen apart kasboek meer bij te houden.geen apart kasboek meer bij te houden.geen apart kasboek meer bij te houden.geen apart kasboek meer bij te houden.  

Dat geldt ook voor de bankkoppeling met het boekhoudpakket. Indien deze is aangelegDat geldt ook voor de bankkoppeling met het boekhoudpakket. Indien deze is aangelegDat geldt ook voor de bankkoppeling met het boekhoudpakket. Indien deze is aangelegDat geldt ook voor de bankkoppeling met het boekhoudpakket. Indien deze is aangelegd, dan kunnen wijd, dan kunnen wij d, dan kunnen wijd, dan kunnen wij 

automatisch de bankmutaties uitlezen. Ook deze worden dan direct administratief verwerkt.automatisch de bankmutaties uitlezen. Ook deze worden dan direct administratief verwerkt.automatisch de bankmutaties uitlezen. Ook deze worden dan direct administratief verwerkt.automatisch de bankmutaties uitlezen. Ook deze worden dan direct administratief verwerkt.  

FFFF....  Pro Management biedt nog meer oplossingen aan voor het digitaal werken. Voorbeelden zijn:Pro Management biedt nog meer oplossingen aan voor het digitaal werken. Voorbeelden zijn:Pro Management biedt nog meer oplossingen aan voor het digitaal werken. Voorbeelden zijn:Pro Management biedt nog meer oplossingen aan voor het digitaal werken. Voorbeelden zijn:  

o CRMCRMCRMCRM----systeemsysteemsysteemsysteem    ten behoeve van het vastleggen van de ten behoeve van het vastleggen van de ten behoeve van het vastleggen van de ten behoeve van het vastleggen van de gegevens van uw klantengegevens van uw klantengegevens van uw klantengegevens van uw klanten, leveranciers,, leveranciers, , leveranciers,, leveranciers, 

prospects en overige relaties. Zowel bedrijfsgegevens als gegevens van personen, inclusief eenprospects en overige relaties. Zowel bedrijfsgegevens als gegevens van personen, inclusief een prospects en overige relaties. Zowel bedrijfsgegevens als gegevens van personen, inclusief eenprospects en overige relaties. Zowel bedrijfsgegevens als gegevens van personen, inclusief een 

voortgangsbewakingssysteem en digitale vastlegging van voortgangsbewakingssysteem en digitale vastlegging van voortgangsbewakingssysteem en digitale vastlegging van voortgangsbewakingssysteem en digitale vastlegging van de de de de contacten met uw relaties,contacten met uw relaties, contacten met uw relaties,contacten met uw relaties, 

aantekeningen, notitiesaantekeningen, notitiesaantekeningen, notitiesaantekeningen, notities    en to doen to doen to doen to do----lijslijslijslijstentententen....  

o UrenUrenUrenUren----    en artikelen artikelen artikelen artikelregistratiesysteemregistratiesysteemregistratiesysteemregistratiesysteem    voorvoorvoorvoor    het registreren van de tijdsbesteding van uwhet registreren van de tijdsbesteding van uw het registreren van de tijdsbesteding van uwhet registreren van de tijdsbesteding van uw 

medewerkers of van verkochte artikelen of in rekening te brengen kosten.medewerkers of van verkochte artikelen of in rekening te brengen kosten.medewerkers of van verkochte artikelen of in rekening te brengen kosten.medewerkers of van verkochte artikelen of in rekening te brengen kosten.  

o FacturatiesysteemFacturatiesysteemFacturatiesysteemFacturatiesysteem    voor het digitaal factureren van de uren of artikelen, maar ook voor hetvoor het digitaal factureren van de uren of artikelen, maar ook voor het voor het digitaal factureren van de uren of artikelen, maar ook voor hetvoor het digitaal factureren van de uren of artikelen, maar ook voor het 

factureren van abonnementen of vaste prijsafsprakenfactureren van abonnementen of vaste prijsafsprakenfactureren van abonnementen of vaste prijsafsprakenfactureren van abonnementen of vaste prijsafspraken....  

o RapportagesysteemRapportagesysteemRapportagesysteemRapportagesysteem    voor bijvoorbeeld het opmaken van de jaarrekening of het inzenden vanvoor bijvoorbeeld het opmaken van de jaarrekening of het inzenden van voor bijvoorbeeld het opmaken van de jaarrekening of het inzenden vanvoor bijvoorbeeld het opmaken van de jaarrekening of het inzenden van 

sbrsbrsbrsbr----rapportages aan de Kamer van Koophandel, bankinstellingen, omzetbelasting en cbsrapportages aan de Kamer van Koophandel, bankinstellingen, omzetbelasting en cbsrapportages aan de Kamer van Koophandel, bankinstellingen, omzetbelasting en cbsrapportages aan de Kamer van Koophandel, bankinstellingen, omzetbelasting en cbs----

enquêtesenquêtesenquêtesenquêtes....  

o Online dashboardsOnline dashboardsOnline dashboardsOnline dashboards    voor het bewaken van voor het bewaken van voor het bewaken van voor het bewaken van de periodieke kerncijfers de periodieke kerncijfers de periodieke kerncijfers de periodieke kerncijfers bijvoorbeeld bijvoorbeeld bijvoorbeeld bijvoorbeeld uw uw uw uw filialen,filialen, filialen,filialen, 

afdelingen of deelnemingenafdelingen of deelnemingenafdelingen of deelnemingenafdelingen of deelnemingen....  

o DocumentopslagsysteemDocumentopslagsysteemDocumentopslagsysteemDocumentopslagsysteem    voor het eenvoudig archiveren van MSvoor het eenvoudig archiveren van MSvoor het eenvoudig archiveren van MSvoor het eenvoudig archiveren van MS----Word, MSWord, MSWord, MSWord, MS----Excel, pdfExcel, pdfExcel, pdfExcel, pdf----    en een een een e----

mailbestandenmailbestandenmailbestandenmailbestanden    

o MailMailMailMail----    en nieuwsbriefsysteemen nieuwsbriefsysteemen nieuwsbriefsysteemen nieuwsbriefsysteem    voor een eenvoudige selecvoor een eenvoudige selecvoor een eenvoudige selecvoor een eenvoudige selectie van uw klanten op basis van mailtie van uw klanten op basis van mailtie van uw klanten op basis van mailtie van uw klanten op basis van mail----    enen enen 

selectiecodesselectiecodesselectiecodesselectiecodes    

o Kwaliteitshandboek onlineKwaliteitshandboek onlineKwaliteitshandboek onlineKwaliteitshandboek online    voor het vastleggen van uw werkprocessen inclusief devoor het vastleggen van uw werkprocessen inclusief de voor het vastleggen van uw werkprocessen inclusief devoor het vastleggen van uw werkprocessen inclusief de 

verantwoordelijkheden van uw medewerkers. Wie doet wat, waar en wanneerverantwoordelijkheden van uw medewerkers. Wie doet wat, waar en wanneerverantwoordelijkheden van uw medewerkers. Wie doet wat, waar en wanneerverantwoordelijkheden van uw medewerkers. Wie doet wat, waar en wanneer  



G.G.G.G.  Het ontwikkelen en hosten van websitesHet ontwikkelen en hosten van websitesHet ontwikkelen en hosten van websitesHet ontwikkelen en hosten van websites  

Omdat Pro Management digitaal werken nastreeft, beschikt zij ook over een afdeling die inmiddels voor Omdat Pro Management digitaal werken nastreeft, beschikt zij ook over een afdeling die inmiddels voor Omdat Pro Management digitaal werken nastreeft, beschikt zij ook over een afdeling die inmiddels voor Omdat Pro Management digitaal werken nastreeft, beschikt zij ook over een afdeling die inmiddels voor 

een paar honderd organisatieseen paar honderd organisatieseen paar honderd organisatieseen paar honderd organisaties    websites heeft ontworpen, gebouwd en host. Omdat door onze relaties websites heeft ontworpen, gebouwd en host. Omdat door onze relaties websites heeft ontworpen, gebouwd en host. Omdat door onze relaties websites heeft ontworpen, gebouwd en host. Omdat door onze relaties 

steeds meer informatie via internet wordt uitgewisseld, waarbij de gegevens welke worden getoond of steeds meer informatie via internet wordt uitgewisseld, waarbij de gegevens welke worden getoond of steeds meer informatie via internet wordt uitgewisseld, waarbij de gegevens welke worden getoond of steeds meer informatie via internet wordt uitgewisseld, waarbij de gegevens welke worden getoond of 

ontvangen via de websites vanuit respectievelijk naar gekoppelde bronsystemen worden ontvangen via de websites vanuit respectievelijk naar gekoppelde bronsystemen worden ontvangen via de websites vanuit respectievelijk naar gekoppelde bronsystemen worden ontvangen via de websites vanuit respectievelijk naar gekoppelde bronsystemen worden 

gegegegetransporteerd. Denk daarbij aan bestellingen via webshops of aanvragen voor offertes of het transporteerd. Denk daarbij aan bestellingen via webshops of aanvragen voor offertes of het transporteerd. Denk daarbij aan bestellingen via webshops of aanvragen voor offertes of het transporteerd. Denk daarbij aan bestellingen via webshops of aanvragen voor offertes of het 

verstrekken van gegevens. Daarvoor zijn koppelingen nodig met bijvoorbeeld voorraadsystemen, de verstrekken van gegevens. Daarvoor zijn koppelingen nodig met bijvoorbeeld voorraadsystemen, de verstrekken van gegevens. Daarvoor zijn koppelingen nodig met bijvoorbeeld voorraadsystemen, de verstrekken van gegevens. Daarvoor zijn koppelingen nodig met bijvoorbeeld voorraadsystemen, de 

boekhoudingboekhoudingboekhoudingboekhouding, een agenda, een agenda, een agenda, een agenda    of het crmof het crmof het crmof het crm----systeem.systeem.systeem.systeem.    

OnderstaandOnderstaandOnderstaandOnderstaand    zullen wij nader ingaan op de methode van verwerking van de dagelijksezullen wij nader ingaan op de methode van verwerking van de dagelijksezullen wij nader ingaan op de methode van verwerking van de dagelijksezullen wij nader ingaan op de methode van verwerking van de dagelijkse    gegevensstromen.gegevensstromen.gegevensstromen.gegevensstromen.    

1111....  Stukken welke direct in de boekhouding moeten worden vastgelegd:Stukken welke direct in de boekhouding moeten worden vastgelegd:Stukken welke direct in de boekhouding moeten worden vastgelegd:Stukken welke direct in de boekhouding moeten worden vastgelegd:  

A.A. A.A. Facturen van leveranFacturen van leveranFacturen van leveranFacturen van leveranciers ontvangen in Exactciers ontvangen in Exactciers ontvangen in Exactciers ontvangen in Exact----Online:Online:Online:Online:  

Tegenwoordig versturen Tegenwoordig versturen Tegenwoordig versturen Tegenwoordig versturen leveranciers de facturen vrijwel allemaal per eleveranciers de facturen vrijwel allemaal per eleveranciers de facturen vrijwel allemaal per eleveranciers de facturen vrijwel allemaal per e----mail. Een ieder maakt de factuur mail. Een ieder maakt de factuur mail. Een ieder maakt de factuur mail. Een ieder maakt de factuur 

op met behulp van een computer. Wanneer dat (nog) niet gebeurd door een leverancier, dan krijgt men op met behulp van een computer. Wanneer dat (nog) niet gebeurd door een leverancier, dan krijgt men op met behulp van een computer. Wanneer dat (nog) niet gebeurd door een leverancier, dan krijgt men op met behulp van een computer. Wanneer dat (nog) niet gebeurd door een leverancier, dan krijgt men 

een bon of nota. Zie “B”een bon of nota. Zie “B”een bon of nota. Zie “B”een bon of nota. Zie “B”    voor de beschrijving op welke wijze deze verwerkt voor de beschrijving op welke wijze deze verwerkt voor de beschrijving op welke wijze deze verwerkt voor de beschrijving op welke wijze deze verwerkt moeten wordenmoeten wordenmoeten wordenmoeten worden    

De leveranciers moet worden verzocht de facturen te sturen naar een apart eDe leveranciers moet worden verzocht de facturen te sturen naar een apart eDe leveranciers moet worden verzocht de facturen te sturen naar een apart eDe leveranciers moet worden verzocht de facturen te sturen naar een apart e----mailadresmailadresmailadresmailadres,,,,    bijvoorbeeld: bijvoorbeeld: bijvoorbeeld: bijvoorbeeld: 

crediteuren@xxxxxxxxxxxx.nl    of of of of inkoop@xxxxxxxxxxxxxx.nl    van de eigen organisatie.van de eigen organisatie.van de eigen organisatie.van de eigen organisatie.    

Het is verstandig dit pdfHet is verstandig dit pdfHet is verstandig dit pdfHet is verstandig dit pdf----document te voorzien van een digitaal stempel met een “Akkoord” plus de naam document te voorzien van een digitaal stempel met een “Akkoord” plus de naam document te voorzien van een digitaal stempel met een “Akkoord” plus de naam document te voorzien van een digitaal stempel met een “Akkoord” plus de naam 

van de beoordelaar en datum van controle en eventueel de vermelding van het projectvan de beoordelaar en datum van controle en eventueel de vermelding van het projectvan de beoordelaar en datum van controle en eventueel de vermelding van het projectvan de beoordelaar en datum van controle en eventueel de vermelding van het project----    of of of of 

kostenplaatsnukostenplaatsnukostenplaatsnukostenplaatsnummer.mmer.mmer.mmer.    

Pro Management Pro Management Pro Management Pro Management maakt in Exact Onlinemaakt in Exact Onlinemaakt in Exact Onlinemaakt in Exact Online    een apart eeen apart eeen apart eeen apart e----mailadres aan en koppelt dat aan de juiste mailadres aan en koppelt dat aan de juiste mailadres aan en koppelt dat aan de juiste mailadres aan en koppelt dat aan de juiste 

administratie. Na ontvangst en controle van de factuur, kan deze worden doorgestuurd naar dat eadministratie. Na ontvangst en controle van de factuur, kan deze worden doorgestuurd naar dat eadministratie. Na ontvangst en controle van de factuur, kan deze worden doorgestuurd naar dat eadministratie. Na ontvangst en controle van de factuur, kan deze worden doorgestuurd naar dat e----

mailadres in Exact Online. mailadres in Exact Online. mailadres in Exact Online. mailadres in Exact Online. Zodra Zodra Zodra Zodra dezedezedezedeze    verstuurd is, komt het verstuurd is, komt het verstuurd is, komt het verstuurd is, komt het in de digitale brievenbus terecht en pakt Pro in de digitale brievenbus terecht en pakt Pro in de digitale brievenbus terecht en pakt Pro in de digitale brievenbus terecht en pakt Pro 

Management deze weer op om in te boeken.Management deze weer op om in te boeken.Management deze weer op om in te boeken.Management deze weer op om in te boeken.    

B.B. B.B. Bonnen Bonnen Bonnen Bonnen voor kasvoor kasvoor kasvoor kas----    of pinuitgaven of pinuitgaven of pinuitgaven of pinuitgaven en declaraties en declaraties en declaraties en declaraties uploaden Exact app via mobiel:uploaden Exact app via mobiel:uploaden Exact app via mobiel:uploaden Exact app via mobiel:  

1.1.1.1. Op je telefoon de app van ExactOp je telefoon de app van ExactOp je telefoon de app van ExactOp je telefoon de app van Exact----online downloaden (is gratis).online downloaden (is gratis).online downloaden (is gratis).online downloaden (is gratis).  

2.2.2.2. Je aanmelden Je aanmelden Je aanmelden Je aanmelden met je gebruikersaccount van Exactmet je gebruikersaccount van Exactmet je gebruikersaccount van Exactmet je gebruikersaccount van Exact----Online.Online.Online.Online.  

3.3.3.3. Klik op het icoontje kostenpost. Maak een foto van de bon die in exact moet.Klik op het icoontje kostenpost. Maak een foto van de bon die in exact moet.Klik op het icoontje kostenpost. Maak een foto van de bon die in exact moet.Klik op het icoontje kostenpost. Maak een foto van de bon die in exact moet.  

4.4.4.4. Type bij omschrijving: NaType bij omschrijving: NaType bij omschrijving: NaType bij omschrijving: Naam van het bedrijf + datumam van het bedrijf + datumam van het bedrijf + datumam van het bedrijf + datum....  

5.5.5.5. Klik op Uploaden.Klik op Uploaden.Klik op Uploaden.Klik op Uploaden.  

6.6.6.6. Nu is je bonNu is je bonNu is je bonNu is je bon/inkoopfacturen/inkoopfacturen/inkoopfacturen/inkoopfacturen    geüpload in de digitale brievenbus vageüpload in de digitale brievenbus vageüpload in de digitale brievenbus vageüpload in de digitale brievenbus van Exactn Exactn Exactn Exact----Online. Dit gaat alleen omOnline. Dit gaat alleen om Online. Dit gaat alleen omOnline. Dit gaat alleen om 

de de de de bon/bon/bon/bon/inkoopfacturen. De verkoopfacturen kunnen niet via de mobiele app van Exactinkoopfacturen. De verkoopfacturen kunnen niet via de mobiele app van Exactinkoopfacturen. De verkoopfacturen kunnen niet via de mobiele app van Exactinkoopfacturen. De verkoopfacturen kunnen niet via de mobiele app van Exact----onlineonline onlineonline 

geüpload worden.geüpload worden.geüpload worden.geüpload worden.  

7.7.7.7. PM “paktPM “paktPM “paktPM “pakt” deze bonnen op en boekt ze in” deze bonnen op en boekt ze in” deze bonnen op en boekt ze in” deze bonnen op en boekt ze in  

8.8.8.8. De bon kan worden weggegooidDe bon kan worden weggegooidDe bon kan worden weggegooidDe bon kan worden weggegooid  



2.2.2.2.  Stukken welke niet in Stukken welke niet in Stukken welke niet in Stukken welke niet in de boekhouding de boekhouding de boekhouding de boekhouding worden opgenomenworden opgenomenworden opgenomenworden opgenomen, maar in online dossiers:, maar in online dossiers:, maar in online dossiers:, maar in online dossiers:  

Documenten als verzekeringspolissen, leasecontracten, financieringsovereenkomsten, statuten, Kamer Documenten als verzekeringspolissen, leasecontracten, financieringsovereenkomsten, statuten, Kamer Documenten als verzekeringspolissen, leasecontracten, financieringsovereenkomsten, statuten, Kamer Documenten als verzekeringspolissen, leasecontracten, financieringsovereenkomsten, statuten, Kamer 

van Koophandel, aangiften omzet, inkomstenvan Koophandel, aangiften omzet, inkomstenvan Koophandel, aangiften omzet, inkomstenvan Koophandel, aangiften omzet, inkomsten----    en vennootschapsbelastingen vennootschapsbelastingen vennootschapsbelastingen vennootschapsbelasting    worden in een online dossier worden in een online dossier worden in een online dossier worden in een online dossier 

opgeslagen. Deze kunt u dan overal ter wereld 24*7 raadplegen en maakt het werken flexibel. De stukken opgeslagen. Deze kunt u dan overal ter wereld 24*7 raadplegen en maakt het werken flexibel. De stukken opgeslagen. Deze kunt u dan overal ter wereld 24*7 raadplegen en maakt het werken flexibel. De stukken opgeslagen. Deze kunt u dan overal ter wereld 24*7 raadplegen en maakt het werken flexibel. De stukken 

raakt u ook niet meer kwijt en u kunt eenvoudig anderen toegang geven tot de opgeslagen gegevens.raakt u ook niet meer kwijt en u kunt eenvoudig anderen toegang geven tot de opgeslagen gegevens.raakt u ook niet meer kwijt en u kunt eenvoudig anderen toegang geven tot de opgeslagen gegevens.raakt u ook niet meer kwijt en u kunt eenvoudig anderen toegang geven tot de opgeslagen gegevens.    

De betreffende documenteDe betreffende documenteDe betreffende documenteDe betreffende documenten ontvangt u digitaal of u scant deze in. Vervolgens opent u n ontvangt u digitaal of u scant deze in. Vervolgens opent u n ontvangt u digitaal of u scant deze in. Vervolgens opent u n ontvangt u digitaal of u scant deze in. Vervolgens opent u www.digirecord.nlwww.digirecord.nlwww.digirecord.nlwww.digirecord.nl    

en slaat u het document op in het juiste onderdeel van uw online dossier (zie handleiding gebruik en slaat u het document op in het juiste onderdeel van uw online dossier (zie handleiding gebruik en slaat u het document op in het juiste onderdeel van uw online dossier (zie handleiding gebruik en slaat u het document op in het juiste onderdeel van uw online dossier (zie handleiding gebruik 

digirecord.nl).digirecord.nl).digirecord.nl).digirecord.nl).    

U kunt een werkstroomU kunt een werkstroomU kunt een werkstroomU kunt een werkstroom    koppelen indien ook anderen bij het dossier betrokken personen het document koppelen indien ook anderen bij het dossier betrokken personen het document koppelen indien ook anderen bij het dossier betrokken personen het document koppelen indien ook anderen bij het dossier betrokken personen het document 

moeten beoordelen of acties moeten ondernemen. U blijft eigenaar van het document en kunt steeds moeten beoordelen of acties moeten ondernemen. U blijft eigenaar van het document en kunt steeds moeten beoordelen of acties moeten ondernemen. U blijft eigenaar van het document en kunt steeds moeten beoordelen of acties moeten ondernemen. U blijft eigenaar van het document en kunt steeds 

bewaken of de werkstroom is voltooid. De andere personen die een stap in de werkstbewaken of de werkstroom is voltooid. De andere personen die een stap in de werkstbewaken of de werkstroom is voltooid. De andere personen die een stap in de werkstbewaken of de werkstroom is voltooid. De andere personen die een stap in de werkstroom moeten room moeten room moeten room moeten 

uitvoeren ontvangen automatisch een bericht. Er zijn signaleringen in de werkstroom ingebouwd. Zodra uitvoeren ontvangen automatisch een bericht. Er zijn signaleringen in de werkstroom ingebouwd. Zodra uitvoeren ontvangen automatisch een bericht. Er zijn signaleringen in de werkstroom ingebouwd. Zodra uitvoeren ontvangen automatisch een bericht. Er zijn signaleringen in de werkstroom ingebouwd. Zodra 

kritische data worden bereikt, ontvangt de betreffende persoon wederom een verzoek.kritische data worden bereikt, ontvangt de betreffende persoon wederom een verzoek.kritische data worden bereikt, ontvangt de betreffende persoon wederom een verzoek.kritische data worden bereikt, ontvangt de betreffende persoon wederom een verzoek.    

Wij staan u graag tot dienst. Ook adviseren wij uw bedrijWij staan u graag tot dienst. Ook adviseren wij uw bedrijWij staan u graag tot dienst. Ook adviseren wij uw bedrijWij staan u graag tot dienst. Ook adviseren wij uw bedrijfsstructuur goed vast te leggen, zodat u zeker bent dat fsstructuur goed vast te leggen, zodat u zeker bent dat fsstructuur goed vast te leggen, zodat u zeker bent dat fsstructuur goed vast te leggen, zodat u zeker bent dat 

duidelijk is op welke wijze uw bedrijfsprocessen zijn ingericht.duidelijk is op welke wijze uw bedrijfsprocessen zijn ingericht.duidelijk is op welke wijze uw bedrijfsprocessen zijn ingericht.duidelijk is op welke wijze uw bedrijfsprocessen zijn ingericht.         

Wij stellen samen met u ook vast welke kritische succesfactoren voor u van belang zijn. Vervolgens Wij stellen samen met u ook vast welke kritische succesfactoren voor u van belang zijn. Vervolgens Wij stellen samen met u ook vast welke kritische succesfactoren voor u van belang zijn. Vervolgens Wij stellen samen met u ook vast welke kritische succesfactoren voor u van belang zijn. Vervolgens definiëren wij definiëren wij definiëren wij definiëren wij 

deze in een dashboard. Zodra de cijfers zijn bijgewerkt, kunt u de resultaten online aflezen en ziet u of de deze in een dashboard. Zodra de cijfers zijn bijgewerkt, kunt u de resultaten online aflezen en ziet u of de deze in een dashboard. Zodra de cijfers zijn bijgewerkt, kunt u de resultaten online aflezen en ziet u of de deze in een dashboard. Zodra de cijfers zijn bijgewerkt, kunt u de resultaten online aflezen en ziet u of de 

ontwikkelingen goed zijn. U kunt dan ook direct maatregelen nemen wanneer de cijfers dat aangeven.ontwikkelingen goed zijn. U kunt dan ook direct maatregelen nemen wanneer de cijfers dat aangeven.ontwikkelingen goed zijn. U kunt dan ook direct maatregelen nemen wanneer de cijfers dat aangeven.ontwikkelingen goed zijn. U kunt dan ook direct maatregelen nemen wanneer de cijfers dat aangeven.    

Ook de inzendingen van rapportages die door de banken, Kamer van Koophandel, CBS of CBS worden uitgevraagd Ook de inzendingen van rapportages die door de banken, Kamer van Koophandel, CBS of CBS worden uitgevraagd Ook de inzendingen van rapportages die door de banken, Kamer van Koophandel, CBS of CBS worden uitgevraagd Ook de inzendingen van rapportages die door de banken, Kamer van Koophandel, CBS of CBS worden uitgevraagd 

dienen tegenwoordig digitaal via speciale portalen te worden toegestuurd in het formaat “SBR”. dienen tegenwoordig digitaal via speciale portalen te worden toegestuurd in het formaat “SBR”. dienen tegenwoordig digitaal via speciale portalen te worden toegestuurd in het formaat “SBR”. dienen tegenwoordig digitaal via speciale portalen te worden toegestuurd in het formaat “SBR”.     

Pro Management is hiervoor volledig voorbereid en voePro Management is hiervoor volledig voorbereid en voePro Management is hiervoor volledig voorbereid en voePro Management is hiervoor volledig voorbereid en voert die verzendingen voor u uit.rt die verzendingen voor u uit.rt die verzendingen voor u uit.rt die verzendingen voor u uit.    




