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Boekhouden automatiseren leidt tot interne 
tijdwinst en groei voor Acco Accountants

Met Silverfi n automatiseerden 
wij in eerste instantie de balansafsluiting 

en de verslaggeving. Door die automatisering 
hebben we meer tijd voor onze core business, 

dienstverlening naar onze klanten toe.
Sven Cornelis, Partner

Acco telt zo’n 30 medewerkers en is 

daarmee klein genoeg om persoonlijk 

te blijven. De klanten zijn uiteenlopend: 

zelfstandigen, vrij beroep, kmo of 

non-profi t organisatie. Met pakketten 

op maat voorziet Acco Accountants 

in de diverse behoeften, ook als deze 

internationaal zijn.

Hoofdkantoor: 
Wilrijk

Aantal 
medewerkers: 
30

Boekhoudsoftware: 
Exact Online

DOELSTELLING
E�  ciëntere manier van werken ontwikkelen 
zonder manuele import/export tussen het 
boekhoudpakket en Excel 

WAAROM SILVERFIN
De gebruiksvriendelijkheid van het platform en de 
mogelijkheid om te integreren met andere tools 
en software 

VOORDELEN
•  Meer e�  ciëntie door link boekhoudpakket
•  Snellere verslaggeving en grotere volumes 

kunnen verwerken
•  Als bedrijf kunnen blijven groeien door interne 

tijdswinst in het werkproces

BEHOEFTE AAN 
AUTOMATISERING 

VAN BOEKHOUDING

“Met Excel werken liep goed 
maar je voelde wel aan dat 

het beter zou moeten kunnen. 
Verslagen opmaken was 

frustrerend, je moest werkelijk 
cijfertjes gaan hertypen, dat was 

enorm enerverend.”

EXCEL EN EXACT 
ONLINE IN ÉÉN 

PLATFORM LINKEN

“We wilden een live link met 
Exact Online. Na de uitleg 

over Silverfi n was het meteen 
duidelijk dat dit precies was 

waar we naar op zoek waren.”

INTERNE TIJDWINST

“Het opmaken van een verslag 
nam 2 uur in beslag, nu staat 

het record op 5 minuten. Indien 
je de rapporteringsmodule 
goed gebruikt en continu 
opvolgt, levert dit intern 

tijdwinst waardoor je kunt 
blijven groeien.”
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Een organisatie met een jong en pragmatisch karakter, zo kun je Acco Accountants 

omschrijven. Bovendien is het een modern kantoor dat openstaat voor de nieuwe 

technologische ontwikkelingen in de boekhoudsector. Thema’s zoals automatisering en 

digitalisering staan voor Acco vandaag de dag hoog op de agenda. En daarin speelt Silverfi n 

een grote rol.

Boekhouder, een roeping? Voor Sven Cornelis, partner bij 
Acco, was het eerder een late. Vader Cornelis, die Acco in 
1983 oprichtte, probeerde zijn zoon verschillende keren voor 
het vak te motiveren. Maar Sven koos een ander pad.

Maar na ervaring op te doen in IT publishing en een 
internationale carrière in de sportweddenschappen, maakte 
Sven Cornelis toch de overstap naar accountancy. 

“Door mijn parcours denk ik misschien net dat ietsje anders 
dan de meeste boekhouders”, zegt Sven nu. Hij maakte 
het tot zijn missie om bij Acco zijn schouders onder de 
automatisering en digitalisering te zetten.

Cijfertjes overtikken? Frustrerend!

Tot voor kort werkten de Acco-medewerkers vooral met 
Excel.

“Ik heb me 6 maanden beziggehouden met het zoeken naar 
een manier om data rechtstreeks uit Exact Online te halen en 
dat in Excel te krijgen”, legt Sven uit.

“We waren wel tevreden met ‘onze Excel’, maar het verhaal 
van steeds te moeten exporteren en vervolgens importeren 
was niet e�  ciënt. Wij zijn met Finplex, onderdeel van Acco, 
ook reseller en consultant voor Exact Online, we kennen 
Exact erg goed, maar het was niet mogelijk de link te leggen 
tussen Exact Online en Excel.

Toen we luisterden naar de uitleg van Silverfi n, was het 
meteen duidelijk dat dit precies was waar we naar op 
zoek waren.”

Cornelis en co gingen daarbij niet over één nacht ijs. “We 
hebben ook Caseware bekeken, maar we vonden dat 
archaïsch en kostelijk, daar werden we niet warm van. 
Silverfi n is ook een échte cloud oplossing. Verder doet 
Silverfi n wat het belooft, en kan je zeer makkelijk zelf ingrijpen 
en aanpassen”

Verslagen opmaken in 5 minuten

“We hadden op zich dus geen grote problemen met Excel, 
maar je voelde wel aan dat het beter kon”, gaat Sven verder. 
“Zeker als je verslagen moest opmaken werd het wel ’s 
frustrerend. Iedereen krijgt het op z’n zenuwen als hij al die 
cijfertjes opnieuw moet gaan intikken.” 

Sinds Acco met Silverfi n werkt, gaat dat veel sneller vooruit. 
“Een verslag opmaken nam 2 uur in beslag. Nu staat het 
record op 5 minuten. Gesteld dat het dossier goed staat, 
natuurlijk.”

Tijd besparen, altijd prettig. Al zit de echte 
tijdswinst in de grote volumes

“Het afsluiten van een dossier gaat in 3 fasen. Eerst heb je 
de fase waarin alles goed gezet wordt, dan een fase die we 
‘de opkuis’ noemen, en dan de fase van de administratieve 
verplichtingen nakomen. Als je 20 minuten tot een uur 
bespaart, is dat meegenomen”, zegt Sven. “En als je dat 
doortrekt naar honderden dossiers, tikt dat wel heel erg aan. 

Met Silverfi n worden we sneller. Daardoor hebben we meer tijd 
voor service aan onze klanten. Dat is niet rechtstreeks dankzij 
Silverfi n, maar wel een gevolg van onze samenwerking.”

Acco, sneller met Silverfi n: “Een verslag 
maken duurde 2 uur. Nu staat het 

record op 5 minuten”
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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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