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“Ik wil graag razendsnel”

“Ik wil een topdossier”

“Ik wil ook rapporteren aan
mijn aandeelhouders”

Je hebt een gevarieerde klantenkring. Van handelsondernemingen, Holding BV’s en vof’s tot 
eenmanszaken en franchisers. Al deze verschillende ondernemers hebben verschillende wensen 
waar het gaat om hun jaarrekening. En toch wil je maar één samenstelprogramma.

Met deze gedachte hebben Visionplanner en MLE de handen ineengeslagen. Gedegen accountancy 
en innovatieve cloud software komen samen in de beste samensteloplossing van dit moment. Met 
Visionplanner Compilation kun je elke klant - klein of groot - bedienen. Of je nu een uitgebreid 
rapport wilt, of een snelle jaarrekening die voldoet aan de regelgeving, Visionplanner Compilation 
biedt de oplossing. Uniform en efficiënt waar het kan, schaalbaar en flexibel waar het moet. 

Visionplanner Compilation is de eerste oplossing in de markt die je zo faciliteert dat je al je klanten 
vanuit dezelfde cloud software kunt bedienen. Zo volg je voor al je klanten hetzelfde proces, en heb 
je geen andere software meer nodig. 

Visionplanner Compilation in het kort: 

-
-
-
-
-

Een complete cloudoplossing voor alle klanttypen, van klein tot groot;
Koppelingen met alle relevante boekhoudpakketten;
Een uniform, maar schaalbaar werkproces;
In het jaar aan het jaar werken met één platform voor jaarrekening en dashboards;
State of the art software design & Visma Security programma.



Risicogericht Samenstellen

Koppelingen met alle relevante boekhoudpakketten

Met Risicogericht Samenstellen ben je al gedurende het hele jaar bezig met de kwaliteit van je 
dossier, zodat je in je piekperiodes tijd bespaart. Doordat Visionplanner Compilation met alle 
kwalitatieve administratiepakketten integreert, is het bij uitstek geschikt voor 
Risicogericht Samenstellen.

Visionplanner heeft als enige partij koppelingen met alle gangbare boekhoudpakketten in 
Nederland. Het fundament onder het Visionplanner platform bestaat uit data die opgehaald wordt 
uit die verschillende boekhoudpakketten. Deze data kan voor verschillende doeleinden gebruikt 
worden, zoals het samenstellen van jaarrekeningen. Dezelfde data wordt ook gebruikt voor de 
rapportage van tussentijdse cijfers, deponering bij de Kamer van Koophandel of als basis voor 
de prognose.

Op deze manier borgen we dat er altijd sprake is van één versie van de waarheid.
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Gedurende het jaar: 
- Administratie controleren
- Documenten en informatie verzamelen
- Risico’s identificeren

Na afloop van het jaar
- Samenstellen en uitbrengen van
de jaarrekening
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De belangrijkste functionaliteiten op een rij

Een efficiënte manier van werken 
In Visionplanner is een duidelijke splitsing gemaakt tussen administratieve dienstverlening en 
samenstellen. Dit heeft als voordeel dat gedurende het jaar de kolommenbalans al samenstelwaardig 
gemaakt kan worden. Door werkzaamheden over het jaar te verdelen verspreid je de werkdruk en 
bespaar je uiteindelijk tijd op de jaarrekening. En dankzij één geschaald werkproces voor rapport en 
dossier hoef je iedere post maar één keer aan te raken. Dit betekent dat je nooit teveel doet.

Rapportages
Je maakt je rapportages aan de hand van een uitgebreide modellen-bibliotheek die voldoet aan 
wet- en regelgeving. Dat betekent dat ook SBR volledig geïntegreerd is.

Administratiedossier met checklists
Checken van posten voor tussentijdse cijfers
Voorwerk voor de jaarrekening gedurende het jaar

Jaarrekening voor micro en kleine rechtspersonen
Jaarrekening voor (middel)grote rechtspersonen
Accountantsrapport in PDF
Presentatie van je jaarcijfers in een interactief dashboard
SBR jaarrekening voor banken

-
-
-

-
-
-
-
-
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Regelgeving & Externe Content binnen handbereik
Vanuit de applicatie kun je op elk gewenst moment de regelgeving raadplegen die past bij het 
onderdeel waar je op dat moment aan werkt. In de uitgebreide bibliotheek vind je ook content van 
brancheorganisaties terug. 

Eenvoudige samenwerking & communicatie 
We maken het nog eenvoudiger om samen met klanten en collega’s aan een dossier te werken, 
door alle communicatie zoveel mogelijk te bundelen. Zo heb je geen last meer van inefficiënte 
correspondentie of zoeken naar mailtjes.

Regelgeving beschikbaar in de applicatie
Geïntegreerde teksten bibliotheek
Relevante content van SRA, Auxilium, NOVAK, Fiscount, Extendum

Accorderen direct vanuit het dossier
Office 365 en Sharepoint integratie

-
-
-

-
-
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Rapportage templates op maat
Je wilt bezig zijn met de inhoud, en zo min mogelijk met de vorm. Daarom zijn er diverse templates 
beschikbaar voor grafische rapportages. Dit kunnen Visionplanner templates zijn, maar we kunnen 
ook op maat rapportage templates toevoegen.

Volledige controle over lay-out van de verschillende jaarrekening templates
Documenten in huisstijl van je kantoor

-
-



Krijg advies toegesneden op jouw situatie

Tijdens een persoonlijke demonstratie ga je in gesprek met een 

ervaren adviseur. Samen kijken we naar de Visionplanner oplossing 

en hoe dat in jouw situatie tot toegevoegde waarde leidt.

Maak een vrijblijvende afspraak

https://www.visionplanner.com/events/demo/accountancy
https://www.visionplanner.com/compilation

