
DÉ WORKFLOW OPLOSSING 
IN DE ACCOUNTANCY
Meer grip, meer inzicht, meer rendement met de DPM, 
de workflow oplossing voor accountantskantoren.



WERK EFFICIËNTER DOOR INZICHT TE 
KRIJGEN IN JE WERKPROCESSEN

HOE WERKT HET?

STEL JE EENS VOOR: 

Dat lijkt een droom, toch? Nu niet meer. 

Wij hebben de juiste software!

De huidige Excellijsten waar de werkvoorraad of processen handmatig in  worden 

bijgehouden kunnen echt niet meer. Het kost je teveel tijd: steeds dezelfde 

 handelingen. En dan blijkt ook nog eens dat de lijst niet door iedereen tijdig is 

bijgewerkt. Wat nou als je deze dagelijkse, maandelijkse of jaarlijkse taken niet 

telkens weer opnieuw hoeft te doen? Je houdt zelf tijd over om zaken te doen 

waar je wel energie van krijgt.

geen administratieve rompslomp meer

inzicht door overzicht

efficiënter werken

en ook nog voldoen aan de compliance eisen

meer tijd voor (nieuwe) cliënten

Onze software zorgt ervoor dat alle gegevens op een centrale plek inzichtelijk gemaakt 

worden. Zo kun jij zien waar in het proces die ene opdracht zich bevindt. 

De consultants van Dapas komen zelf ook uit de accountancy branche, en weten 

precies waar je tegenaan kunt lopen en waar de pijn zit. De kantoren die wij bedienen 

variëren van groot tot klein.



Daarnaast gaat door standaardisatie de kwaliteit omhoog en worden de 

 kansen op fouten verminderd. Bij geautomatiseerde processen worden er geen 

 stappen overgeslagen en weet je zeker dat je alle stappen op de de juiste 

 volgorde  doorloopt. 

Je kent het wel. Als medewerker loop je tegen 

overwerk aan, door verlof of verzuimdagen. 

Software kent dit probleem niet. Geen verlof 

of verzuimdagen. Als het druk is, is overwerk 

geen probleem. Zo krijgen medewerkers 

meer tijd voor de menselijke en strategische 

kans van hun werk.

AUTOMATISCHE WORKFLOWS ZORGEN VOOR 
 STRUCTUUR EN TIJDSWINST.  EN DAT IS NOG NIET 
EENS ALLES.

WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN AUTOMATISERING? 

Met IT is het mogelijk om de compliance-eisen van jouw 

kantoor af te dwingen. 

Door inzicht, krijg je overzicht. 

De optimalisatie van de werkprocessen door standaardisatie. Dit 

gaat verder dan alleen efficiency en kwaliteit. Dit heeft namelijk 

ook alles te maken met een bepaald gedrag aanleren en 

mensen op een ander niveau naar dingen laten kijken. 



Om te starten breng je eerst je huidige 

 software landschap in kaart. Je geeft 

bij ons aan wat er moet blijven en wat 

er  mogelijk ter discussie staat. Wat mis 

je nog om jouw gewenste efficiëntie te 

behalen? Beschik je reeds over een  online 

 samenwerkingsplatform? En staat je 

 overige software ook in de Cloud? 

BRENG HET HUIDIGE SOFTWARE 
LANDSCHAP IN KAART.1

Wij analyseren waar de optimalisatie 

 vandaan kan komen en waar jullie de 

winst laten liggen. Onze  consultants 

komen uit de praktijk en weten 

 precies waar de mogelijke pijn zit, en 

dus waar de processen nog verder 

 geoptimaliseerd kunnen worden. 

DE DAPAS PROCES MANAGER 
IN 4 STAPPEN

JE HEBT EEN DUIDELIJK 
BEELD. DAN KAN DE 
OPTIMALISATIESLAG
GEMAAKT WORDEN. 
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GEVOEL IS VERVANGEN DOOR FEITEN

Wellicht heb je de afgelopen jaren geinvesteerd in automatiseren aan de 

 voorkant. Scan en herken, een samenwerkingsplatform of een ondersteuningstool 

 bijvoorbeeld. In veel gevallen zijn deze pakketten ook te koppelen en kunnen op 

deze manier  gegevens uitwisselen en statussen doorgeven. Dat is al heel mooi. 

Maar onze software biedt een oplossing voor alles.

Wij maken altijd samen met de projectgroep 

een inventarisatie en zij bepalen hoe strak de 

 “bankschroef” aangedraaid zal worden. Je wilt 

immers een standaard werkwijze afdwingen en 

werken zoals de kantoorhandboeken  

voorschrijven.  Afhankelijk van jouw organisatie kan 

je er voor kiezen om deze eerst heel strak te zetten, 

om deze vervolgens als iedereen eraan gewend is, 

wat losser te zetten.

ER WORDT ALTIJD EEN INVENTARISATIE 
MET DE PROJECTGROEP GEMAAKT

De kans bestaat dat jouw medewerkers niet zitten te wachten op een nieuw 

 softwarepakket. Verandering is eng: “Heb ik straks nog wel een baan?” of “Het 

 programma neemt mijn werk over!” zijn gedachten die bij sommige opkomen. Ons 

 advies is dan ook: stel een projectgroep op en laat jouw medewerkers zien dat 

 werkzaamheden veranderen, maar dat dit niet ten koste gaat van zijn of 

haar baan. Onnodige lijstjes worden vervangen door standaard processen 

repeterende  werkzaamheden worden uit handen genomen.

HET VERANDERMANAGEMENT IS ESSENTIEEL BINNEN DIT TRAJECT
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• geen administratieve rompslomp meer

• inzicht door overzicht

• efficiënter werken

• en ook nog voldoen aan de compliance eisen

• meer tijd voor (nieuwe) cliënten

We laten je graag zien hoe je efficiënt het 

 jaarrekeningproces doorloopt, realtime inzicht 

krijgt in je werkvoortgang en hoe je met onze 

procesmanager compliance afdwingt. 

Neem vrijblijvend contact 

op met de afdeling Sales

Tom Wanzing

tom.wanzing@dapas.nl

+ 31 6 46 33 27 64

+31 (0)85-2732314

Dapas Software 

Leonard Springerlaan 19 

9727 KB GRONINGEN

HEB JIJ OOK BEHOEFTE AAN: 

DÉ OPLOSSING VOOR 
HET GROTE COMPLIANCE 
VRAAGSTUK


