CASESTUDY

visionplanner

Deze jaarrekening
bespaart ons veel tijd

‘Wij zijn erg tevreden
over Visionplanner. Ik
raadt Visionplanner dan
ook absoluut aan bij
andere kantoren.’
MARCO BAKKER
B&J ADMINISTRATIE EN
ADVIESKANTOOR
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OVERSTAP NAAR
VISIONPLANNER

WAAROM DE OVERSTAP
NAAR VISIONPLANNER

Bakker & Jansen Belasting
Advies
Administratie,
lid
van NOAB en RB, heeft als
organisatie een grote omslag
gemaakt. In 2020 heeft het
kantoor een ander kantoor
overgenomen en maakt het
met boekhoudsoftware een
transitie van Snelstart en
Twinfield naar Yuki. Ook zijn ze
in hetzelfde jaar overgestapt
naar
Visionplanner
Cloud
voor het samenstellen van hun
jaarrekeningen.

‘Voor de jaarrekening maakten
we voorheen gebruik van
standaard sjablonen in Excel
en soms met Speedbooks. Dit
kwam echter niet van de grond
en omdat we zagen dat het
samenstelproces
efficiënter
kan, zijn we ons gaan oriënteren
op andere samenstelsoftware.
De keuze is uiteindelijk gevallen
op Visionplanner. Mede dankzij
de
uitstekende
integratie
die
Visionplanner
heeft
met de door ons gebruikte
boekhoudpakketten’,
vertelt
Marco Bakker.

HULP BIJ STARTEN NA
OVERSTAP
‘Bij het ingebruiknemen van
Visionplanner Cloud hebben we
uitgebreide begeleiding gehad
van
een
kantooradviseur.
Deze kantooradviseur is onze
vaste contactpersoon binnen
Visionplanner. Ook hebben
we voorafgaand aan het
gebruik van Visionplanner een
tweedaagse cursus gevolgd.
Tijdens deze cursus werd
uitgebreid de werkwijze van
Visionplanner besproken en
gingen we vervolgens aan de
hand van een eigen casus aan
de slag met het samenstellen
van jaarrekeningen.
Ook na de onboardingperiode
kunnen we nog steeds rekenen
op
ondersteuning
vanuit
Visionplanner. Zo weten we dat
we bij supportvragen altijd op
de kundigheid van de helpdesk
kunnen rekenen.
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Klanttevredenheid staat bij
Visionplanner net als bij ons
hoog in het vaandel!’

WERK MET EFFICIËNTE
CHECKLISTS
‘Voor het samenstellen van
jaarrekeningen in Visionplanner
maken
we
o.a.
gebruik
van de checklisten in het
Administratiedossier. Hierdoor
kunnen we snel en efficiënt aan
de jaarrekeningen werken en
waarborgen wij de kwaliteit.
Door de efficiënte werkwijze
van Visionplanner besparen
wij erg veel tijd. We hebben
dan ook binnen no time een
jaarrekening of tussentijds
overzicht. Dit scheelt ons veel
tijd en omdat we er veel nieuwe
klanten bijgekregen hebben
is het fijn dat je snel een
overzichtelijk rapport hebt.

Dat laatste ziet er ook nog
eens beter uit dan een
standaard uittreksel via het
boekhoudpakket. We leveren
onze klanten de jaarrekening
in pdf aan, maar bespreken
het aan de hand van het
jaarrekening dashboard. Onze
klanten zijn daar erg tevreden
over.’

DASHBOARDS GEVEN
CONTACTMOMENTEN
‘De dashboards in Visionplanner
helpen ons bij het genereren
van meer contactmomenten
doordat de klanten tussentijds
inzicht krijgen in de resultaten
van
de
onderneming.
Aankomende periode willen we
de dashboards nog meer gaan
inzetten voor onze klanten!’

Wil je ook tijd besparen met
onze jaarrekening?

Boek een demo

visionplanner
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