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Accountancy Dewaele & Partners vervangt 
de Excel sjablonen door nieuwe software

Dezelfde rapportering over 
verschillende klanten heen is 

makkelijker voor de interpretatie 
en veel overzichtelijker.

Koen Van de Vyver, Partner

Accountancy Dewaele & Partners is 

gevestigd in Waregem. Het kantoor 

voorziet ondernemingen, vrije beroepen 

en zelfstandigen van boekhoudkundige 

en fi scale ondersteuning. Naast het 

klassieke accountancywerk heeft 

het kantoor zich gespecialiseerd in 

successie- en vermogensplanning en 

overnamebegeleiding.

Hoofdkantoor: 
Waregem

Aantal 
medewerkers: 
8

Boekhoudsoftware: 
VERO-Count, 
Octopus, Yuki

DOELSTELLING
Uniformiteit in het rapporteringsproces creëren, 
Excel-sjablonen vervangen door een minder 
foutgevoelig alternatief 

WAAROM SILVERFIN
Levert tijdsbesparing en laat toe manuele delen 
van de boekhouding te automatiseren

VOORDELEN
•  Dossiers zijn altijd en overal beschikbaar, enkel 

de laptop volstaat
•  Gestandaardiseerd sjabloon waarbij de formules 

vastzitten verkleint de kans op fouten
•  Tijdwinst in de gegevensinput

GEEN VASTSTAANDE 
EXCEL SJABLONEN

Ieder dossierbeheerder werkte 
vanuit eigen Excel, we hadden 

geen vaststaand sjabloon. 
Omdat een Excel gemakkelijk 
aangepast kon worden, kreeg 
het al snel een eigen leven: de 
rapportering was niet uniform 

over al de klanten heen.

MEEGAAN MET 
DIGITALISERING

Je wordt meer en meer 
gedwongen om bezig te zijn 
met digitalisering. Vandaag de 
dag, als je vooruit wilt gaan in 
de sector, kun je niet anders 
dan de veranderingen onder 

ogen zien. 

ALLES IS VOOR 
KANTOOR EN 

KLANT DIGITAAL 
RAADPLEEGBAAR

Voor mij is de grote 
tijdsbesparing dat je met 
Silverfi n altijd alles overal 

beschikbaar hebt: mensen 
moeten niet meer over en weer 

komen met mappen.
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Koen Van de Vyver, partner bij Accountancy Dewaele & Partners uit Waregem, 

werkt met 6 bedienden en 2 zaakvoerders.

De uitdaging? Uniforme rapportering
De rapportering gelijk krijgen over verschillende klanten 
heen, dat was een uitdaging waar het kantoor al langer mee 
worstelde. Voor ze intussen drie jaar geleden met Silverfi n in 
zee gingen, gebruikten ze dan ook voornamelijk Excel.

Gezien de verschillende boekhoud- en andere software-
pakketten waar het kantoor mee in aanraking kwam (Vero, 
Octopus, Admin Consult, Yuki…), en de verschillende wensen 
van klanten, was uniform rapporteren geen makkelijke 
opdracht.

Koen Van de Vyver legt uit:
“Al de cijfers werden manueel ingeput en met bepaalde tools 
haalden we wel info uit Vero (het voornaamste pakket), maar 
toen de ontwikkeling van dat pakket stopte werd het steeds 
moeilijker.”

Deze drie zaken vormden de grootste frustratie:
1.  De werkwijze was gevoelig voor fouten ingevolge de 

manuele input: je tikte alles in Excel, het laatste cijfers 
klopte niet en dan kon je gaan zoeken

2.  Omdat Excel-sjablonen gemakkelijk aangepast kunnen 
worden, gingen ze snel een eigen leven leiden

3.  Als er een formule niet juist was, was het niet altijd evident 
om fouten terug te vinden

Stilstaan is achteruitgaan
Op de vraag wanneer beslist werd iets nieuws te proberen, 
antwoordt Koen:

“We kwamen enkele jaren geleden met Silverfi n in contact, 
precies op het goede moment. We waren toen nog niet echt 
bezig met digitalisering, maar als je vandaag de dag vooruit 
wil gaan in de sector, kun je niet anders dan de veranderingen 
onder ogen zien. Manueel inputwerk verdwijnt zienderogen 
en de automatisering in de boekhouding zorgt ervoor dat 
mensen niet meer moeten zitten bladeren in mappen met 
dossiers.”

Ziet hij het verdwijnen van het manueel inputwerk als de 
grootste tijdsbesparing door automatisering? “Nee”, gaat Van 
de Vyver verder, “wat Silverfi n betreft, ervaar ik de grootste 
tijdsbesparing in het feit dat je altijd alles overal beschikbaar 
hebt. Tijdens besprekingen met klanten volstaat de computer, 
en hoef ik geen medewerker aan te spreken om over en weer 
te komen met dossiermappen.”

Hoe de overgang van Excel naar 
Silverfi n verliep
“Al bij al zijn we redelijk vlug overgestapt van Excel naar 
Silverfi n”, gaat Koen verder. “We hebben onze rapporten in 
Silverfi n opgesteld, analoog aan hoe we in Excel werkten. We 
tekenden in het najaar in, en aan het eind van het jaar deden 
we de rapportering al via het platform.”

Het voordeel van Silverfi n?
Voor Van de Vyver is het duidelijk: “Door het feit dat we 
nu één sjabloon gebruiken waarbij de formules vastzitten, 
moeten we ons geen vragen meer stellen, de cijfers uit 
de boekhouding komen 1 op 1 terug, en zijn veel minder 
onderhevig aan fouten. Iedereen in ons kantoor werkt met 
Silverfi n. De tijdswinst is ook reëel, de gegevensinput neemt 
merkbaar minder tijd in beslag.”

Om af te sluiten polsen we naar de drijfveren van accountant 
Van de Vyver: “Boekhouden is een uitdagende job, het 
verveelt niet snel. Je moet constant je best doen om bij te 
blijven, maar mensen hebben je echt nodig. Dagelijks bied ik 
meerwaarde aan heel wat ondernemers, en daarvoor doe je 
het tenslotte.”

Excel sjablonen vervangen in een 
accountantskantoor? 

Zo pakt Accountancy Dewaele & 
Partners het aan
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Over Silverfi n
Silverfi n biedt realtime zicht op fi nanciële ondernemingsdata, rapportering en communicatie. Het platform geeft een 
totaalbeeld en vormt een basis voor beter geïnformeerde besluitvorming. Bovendien laat Silverfi n fi nanciële teams toe de 
omschakeling te maken van het operationeel takenpakket naar een meer proactieve rol als strategische bedrijfsadviseur.
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