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Bij het leiden van een succesvol bedrijf komt heel wat kijken. Zo is het van 

cruciaal belang om op elk moment een accuraat beeld te hebben van de 

prestaties van uw onderneming. En daar speelt Vandelanotte handig op in. 

Al jaren trekken wij de kaart van digitalisering, en daar kunt u vandaag al 

van meegenieten. Via ons online platform ziet u namelijk in een mum van 

tijd uw huidige stand van zaken. Perfect voor het nemen van strategische 

beslissingen én voor het ontwikkelen van nieuwe inzichten. Bovendien 

zorgt een rapportering op maat ervoor dat u op elk moment de financiële 

prestaties van uw onderneming kunt opvolgen. En dat loont.

Via ons digitaal portaal verloopt uw boekhouding volledig online. Het enige wat u hoeft te doen, is 

uw documenten op regelmatige tijdstippen aanleveren en onze accountants doen de rest. U vindt 

er bovendien een dagelijkse update van uw financiële stand van zaken. Daarnaast krijgt u inzicht 

in uw resultaten van de afgesloten boekhoudperiode(s). Onze accountants bekijken uw cijfers 

namelijk tot in de kleinste details en voorzien uw portaal geregeld van duidelijke rapporten. Indien 

u dit wenst, kunnen wij ook aanvullend uw openstaande facturen actief voor u opvolgen aan de 

hand van ons proactief debiteurenbeheer.

Al uw documenten worden door ons op een gestructureerde manier gearchiveerd en zijn altijd 

en overal online raadpleegbaar. Uw gegevens en documenten worden opgeslagen op onze eigen 

beveiligde servers. De vertrouwelijkheid wordt dan ook steeds gerespecteerd en uw gegevens 

worden nooit gedeeld met derden.

Dankzij onze geïntegreerde betaalmodule krijgt u snel uw te betalen facturen te zien. Alle 

relevante gegevens worden onmiddellijk en automatisch voor u ingevuld. Gedaan dus met het 

ingeven van bankrekeningnummers of gestructureerde mededelingen.

Laat u begeleiden door  
ons team van specialisten

• Transparante en correcte boekhouding met periodieke rapportering

• Continue en eenvoudige inzage in de evolutie van uw business 

• Eenvoudig digitaal dashboard dat u altijd en overal kunt raadplegen 

• Een duidelijke kijk op de toekomst in plaats van op historische cijfers 

• Legaal digitaal archief voor al uw documenten

• Koppeling van actuele cijfers aan operationele data 

• Snelle opvolging van uw openstaande debiteuren 

• Externe CFO die samen met u waakt over de uitgestippelde strategie
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Ondernemen in een  
digitale wereld

MYVANDELANOTTE

Ons team van specialisten stelt samen met u een online dashboard op dat de cijfers van uw 

onderneming vertaalt in een managementtool gelinkt aan uw persoonlijk boekhoudpakket. 

Dankzij onze online tool bieden wij u de mogelijkheid om uw onderneming te analyseren, van een 

duidelijke helicopterview tot een gedetailleerd overzicht op factuurlijnniveau. Hierdoor beschikt u 

snel over alle nodige informatie, waar en wanneer u maar wilt. Zo vergelijkt u snel uw budgetten 

met actuele cijfers, linkt u operationele data aan financiële data, hebt u inzage in de rentabiliteit 

per product en kunt u snel beslissen welke informatie u met uw stakeholders wilt delen.

Het optimaliseren van uw liquiditeitspositie hoeft geen tijdsrovende klus te zijn. Via onze tool heeft 

u snel en efficiënt uw debiteurenbeheer onder controle. Daarnaast adviseren wij u graag over de 

optimalisatie van uw verkoopscyclus. Een efficiënt beheer van order tot cash kan de rentabiliteit 

van uw onderneming sterk verbeteren. Ons team staat u bij voor analyse en verbetering van 

bestaande processen en helpt u graag bij het opzetten van nieuwe procedures en het zoeken naar 

geschikte tools. 

Heeft uw bedrijf nood aan een efficiënter financieel en administratief proces? Wij helpen u graag 

bij uw zoektocht naar een geschikte digitale oplossing op maat van uw onderneming. Naast het 

opzetten van rapporteringen zijn wij ook uw klankbord bij het omzetten van uw cijfers in daden. 

Afhankelijk van uw noden komen wij periodiek bij u langs om u te ondersteunen bij het nemen van 

strategische beslissingen of om uw financiële afdeling te coachen. 
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