
MANUELE INPUT BIJ ACCOUNTANTS EN 
ONDERNEMINGEN VERLEDEN TIJD.

Meer en meer bedrijven en accountantskantoren stellen 
zich de vraag wat de toegevoegde waarde nog is van het 
inboeken van allerlei boekhoudstukken. Het is een nood-
zakelijk kwaad met weinig of geen toegevoegde waarde 
waarvoor ondernemingen steeds minder willen betalen.

Wat is het probleem?

Een modern kantoor wil juist 
hetzelfde als zijn klanten: toe-
gevoegde waarde leveren.
Minder en minder bedrijven en 
kantoren willen bovendien hun 
mensen nog opzadelen met repeti-
tief en afstompend werk. Om maar 
te zwijgen over het avondwerk en 
weekendwerk in piekperiodes.
Accountants kunnen aan be-
drijven toegevoegde waarde 
leveren door advies te geven. 
Dit brengt ons bij de cruciale vraag: 
Hoe geraken we van dat manuele 
werk af? Dit is een vraag die zowel 
in de boekhoudafdeling van een 
bedrijf speelt als in een kantoor. 

Werken de huidige op-
lossingen?

Vandaag kan je uw documen-
ten digitaliseren en dan laten 
herkennen via OCR of je kan 

uw input uitbesteden aan een 
boekhouder of een onderaanne-
mer van uw boekhoudpakket. 

Innovatieve aanpak

Uitgaande van deze vaststellin-
gen zijn we bij AXIS Finance 
gaan samenzitten met diverse 
partners. Hieruit hebben we ge-
leerd dat naar de toekomst de 
overheid de bedrijven meer en 
meer zal verplichten om te wer-
ken met de elektronische fac-
tuur. In technisch jargon spreekt 
men van UBL 2.1 formaat.
Boekhoudpakketten hebben hier 
al op ingespeeld door het inlezen 
van dergelijke formaten toe te laten.

Op basis van deze vaststellingen 
hebben we bij AXIS Finance met 
onze partners twee oplossingen 
uitgewerkt. De eerste bestaat uit 
het aanleveren aan de bedrijven of 
de accountants van UBL bestan-
den die perfect kunnen worden 
ingelezen in hun boekhoudpakket 
en daar verder verwerkt. De twee-
de omvat het opmaken en effectief 

toegevoegde waarde in plaats van 
repetitief inputwerk. Dit leidt op 
zijn beurt tot meer arbeidsvreug-
de, productiviteit en betrok-
kenheid van uw medewerkers.
Door het uitbesteden ver-
valt ook de problematiek van 
ziekte, vakantieperiodes, an-
dere afwezigheden: uw boek-
houding is altijd up-to-date.
En last but not least, u bent ein-
delijk als kantoor af van de horror 
van het avond- en weekendwerk.

INFO
Interesse voor deze innovatieve oplos-
sing? Neem gerust contact met ons op. 
053 85 98 98 | info@axisfinance.be

boeken van UBL bestanden in de 
boekhouding door een boekhoud-
kundig opgeleid medewerker.
Deze diensten worden bo-
vendien aangeboden aan prij-
zen die op dit ogenblik op 
de markt onbestaande zijn.

Door de beperkte OCR-her-
kenning (85% wordt als perfor-
mant beschouwd) ben je echter 
verplicht om al uw facturen te 
doorlopen op mogelijke fouten. 
Vraag is dan wat uw uiteindelij-
ke (tijds)winst nog is. Anderzijds 
ligt de kostprijs voor inboeking 
via een onderaannemer bo-
ven de kostprijs van een stan-
daard boekhoudmedewerker.

Wat zijn uw voordelen?

Het is duidelijk dat deze aanpak 
voor uw kantoor of uw bedrijf 
enorme voordelen biedt. Zo kan 
u zich in de toekomst focussen 
op uw dienstverlening of op uw 
corebusiness. U kan uw perso-
neel inschakelen in werk met 
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“ Accountants kunnen 
aan bedrijven toege-

voegde waarde leveren 
door advies te geven.”


