
Efficiënt samenwerken via 
Mijn[Verdoorn Adviesgroep]

Digitaal aanleveren, communiceren  
en actueel inzicht
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Het aanleveren van bonnen en facturen kan best 
frustrerend zijn. Voor ondernemers, maar ook voor 
accountants- en administratiekantoren. Ga maar 
na: je bent druk met je bedrijf en vergeet makkelijk 
je administratie. Je accountant zit te wachten op de 
gegevens en kan dus niet verder. Met als gevolg dat je 
naar verouderde cijfers kijkt. 

Jouw financiële status
Om deze samenwerking te versoepelen heeft Exact Online 
Mijn[Verdoorn Adviesgroep] ontwikkeld. Deze handige software 
geeft inzicht in je financiële positie. Altijd en overal, waar je ook 
bent. Razendsnel, realtime en zonder gedoe. 

Check de status van een factuur en controleer de cashflow 
terwijl je in gesprek bent. Geen moeilijke spreadsheets, 
onduidelijke mailwisselingen of omslachtige werkwijzes, maar 
overzichtelijke grafieken en relevante kengetallen die je op elk 
moment helpen de juiste beslissing te nemen. 

Met Mijn[Verdoorn Adviesgroep] heb je altijd grip op je cijfers. 

Inleiding
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Wat is Mijn[Verdoorn 
Adviesgroep]?
Mijn[Verdoorn Adviesgroep] is een softwareapplicatie die 
helpt om samen met ons je administratie bij te werken én bij 
te houden en laat zien hoe jouw onderneming er financieel 
voor staat. Mijn[Verdoorn Adviesgroep] is toegankelijk via je 
webbrowser en via de app.

De mogelijkheden van Mijn[Verdoorn Adviesgroep]:

 + Bonnetjes en facturen aanleveren
 + Communiceren rondom transacties (chat)
 + Inkomsten en uitgaven bekijken
 + Openstaande posten controleren
 + Overzicht van alle in- en verkoopfacturen
 + Inkoopfacturen en btw-aangiftes goedkeuren
 + Eenvoudig leveranciers betalen
 + Relatiebeheer: contactpersonen aanmaken en bewerken
 + Optioneel: samenwerken en inzicht in je 

salarisadministratie 
 + Optioneel: facturen maken en versturen



Bonnetjes

Maak direct een foto van de bon met de app op je 
smartphone en je hoeft er niet meer aan te denken. 
Via de mobiele app kun je gemailde facturen via je 
mobiele app direct uploaden naar de administratie 
bij Verdoorn Adviesgroep B.V.. Documenten zijn na 
aanlevering altijd nog beschikbaar via een helder 
overzicht. Ben je een bonnetje vergeten aan te 
leveren, dan ontvang je van ons een bericht en lever 
je eenvoudig aan via de app. 

Facturen

Upload je facturen zelf heel eenvoudig via 
Mijn[Verdoorn Adviesgroep] en ze komen direct 
in je administratie bij ons terecht. Keur ze wel of 
niet goed voor betaling en verricht de betalingen 
via de overzichtelijke betaallijst. Upload ook 
verkoopfacturen naar Mijn[Verdoorn Adviesgroep] 
zodat ze verwerkt kunnen worden, of nog 
eenvoudiger, maak verkoopfacturen direct aan in 
Mijn[Verdoorn Adviesgroep].

Eenvoudig betalen

Na aanlevering heb je gelijk goed inzicht in 
aangeleverde bonnen en facturen en beheer je 
makkelijk je betalingen. Je stelt eenvoudig een 
betaallijst samen van waaruit je bijvoorbeeld zelf 
de betaaldatum kiest, eerst deelbetalingen kan 
uitvoeren of desgewenst vanaf een andere rekening 
kan betalen.

Documenten aanleveren en betalen



Heldere communicatie
Niks is zo vervelend als een gebrek aan actueel inzicht doordat 
de administratie niet bij is. Vaak wordt dit veroorzaakt door vragen 
die blijven liggen. Ontbrekende documenten? Vragen rondom 
inkoop- en verkoopfacturen? Met Mijn[Verdoorn Adviesgroep] zie je 
in een oogopslag waar onze vraag betrekking op heeft, dankzij de 
chatfunctie die gekoppeld zit aan de betreffende boeking of factuur.

Digitaal goedkeuren

Daarnaast stelt Mijn[Verdoorn Adviesgroep] je in staat eenvoudig
inkoopfacturen goed te keuren en tevens te betalen, zodra
deze door ons worden geboekt.

Relatiebeheer

Maak eenvoudig nieuwe contactpersonen aan. Als er informatie 
ontbreekt dan gebruik je de koppeling met de Kamer van 
Koophandel om contactgegevens aan te vullen. Op die manier stel 
je een overzichtelijke relatiekaart samen en kun je de app gebruiken 
als adresboek.
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Relevant inzicht 
Online zicht op alles wat er nog betaald moet worden en vanuit 
Mijn[Verdoorn Adviesgroep] direct de betaling verrichten. Op 
die manier is de boekhouding meteen up-to-date en heb je een 
actueel beeld van jouw  financiële positie. 

Dit overzicht kan (in overleg) worden aangepast op basis van 
door jou geselecteerde kengetallen.

De financiële cockpit toont:

 + Balans, Winst & Verlies
 + Overzicht openstaande facturen debiteuren
 + Overzicht van openstaande inkoopfacturen
 + Onderliggende boekingen en documenten
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Facturen maken 
en versturen
Hoe eerder de factuur bij de klant is, hoe eerder die factuur 
aan jou betaald wordt. Factureer eenvoudig via Mijn[Verdoorn 
Adviesgroep]. Maak de factuur aan via de computer, of direct via 
de app op je smartphone en ze staan meteen in de e-mail van je 
klant. De factuur is standaard opgemaakt met een professionele 
factuurlay-out en voorzien van jouw bedrijfslogo.

Factureren on-the-go

Zodra de factuur is verzonden komt deze in een overzichtelijke 
lijst van verkoopfacturen te staan, kun je precies zien welke 
facturen al zijn voldaan en welke er nog moeten worden 
betaald door de klant. In de financiële cockpit wordt dit ook op 
een grafische manier weergegeven. Van eventuele vervallen 
openstaande posten kan er met een druk op de knop een 
herinnering worden verstuurd. 

Automatische verwerking

Belangrijk voordeel van factureren via Mijn[Verdoorn 
Adviesgroep] is dat de factuur meteen is verwerkt in de 
boekhouding en het bedrijfsresultaat.
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Inzicht in je 
salarisadministratie

Aanleveren mutaties

Met Mijn[Verdoorn Adviesgroep] voor Salaris heb je het comfort van 
een uitbesteedde salarisadministratie, mét het inzicht in gegevens 
van medewerker(s). Lever zelf mutaties aan, zodat deze direct 
verwerkt kunnen worden door Verdoorn Adviesgroep B.V.. Ook kun 
je medewerkers aanmaken of wijzigen en bestanden uploaden in 
het medewerkersdossier. 

Medewerkersportaal

Deze bestanden kunnen werknemers vervolgens terugvinden in 
hun medewerkersportaal. Hier kunnen zij ook hun loonstroken en 
jaaropgave inzien. Een medewerkersportaal is makkelijk aan te 
maken en de medewerker heeft altijd en overal toegang tot haar 
gegevens. Bijkomend voordeel is dat je hiermee direct AVG proof 
werkt!
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Rapporten

Via Mijn[Verdoorn Adviesgroep] voor Salaris download je 
rapporten, waar en wanneer je dat wilt. Zo hoef je niet voor 
elk wiswasje je salarisadministarteur te bellen. Ook kun je 
afspreken dat de loonaangifte eerst wordt goedgekeurd 
voordat deze wordt verzonden. Zo heb je zelf de controle op 
de loonadministratie. 

Makkelijk verlof bijhouden 

Ook verlof en verzuim houd je zelf eenvoudig bij via 
Mijn[Verdoorn Adviesgroep]. Je kunt zelf ingeven wanneer 
een medewerker met vakantie gaat en hebt hier ook een 
handig overzicht van. Je ziet in een oogopslag hoeveel 
vakantiedagen een medewerker heeft en hoeft daarvoor 
dus niet elke keer een Excel sheet bij te werken.

Op deze manier heb je al je medewerkersgegevens altijd bij 
de hand zonder de ingewikkelde en tijdrovende klus van de 
salarisadministratie zelf te hoeven voeren.
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De voordelen van 
Mijn[Verdoorn 
Adviesgroep]
Het belang van actuele cijfers is groot. Voor jou, om vorm 
te kunnen geven aan nieuwe plannen en ideeën, maar ook 
voor ons. Als we samen kijken naar realtime data, kunnen wij 
tijdig kansen en bedreigingen signaleren. Met Mijn[Verdoorn 
Adviesgroep] lever je eenvoudig en snel documenten 
aan. De app is gebruiksvriendelijk en geeft jou op elk 
moment een actueel beeld van de financiële posite van je 
onderneming.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over Mijn[Verdoorn Adviesgroep] of 
heb je een vraag over onze ondersteuning? Neem contact 
op met ons op telefoonnnummer 242200200 of stuur een 
e-mail naar info@verdoornadvies.nl. 

We helpen je graag verder.
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