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Door snellere jaarafsluiting en rapportering heeft 
Audenaert Accountancy meer tijd voor de klant

Silverfi n werkt naadloos samen met 
boekhoudsoftware. Hierdoor kan je 

snel eigen rapportering en verslagen opstellen 
zonder gebruik van Excel. De integratie van 

checklists maakt het werkproces binnen ons 
kantoor gestructureerd en e�  ciënt.

Marc Audenaert, Zaakvoerder

Audenaert Accountancy in Waasmunster 

kenmerkt zich door zorgvuldige en 

proactieve fi nanciële expertise en 

advies met een persoonlijke aanpak. 

Het kantoor richt zich op boekhouding, 

accountancy en fi scaliteit voor 

zelfstandige, kmo of vzw.

Hoofdkantoor: 
Waasmunster

Aantal 
medewerkers: 
<5

Boekhoudsoftware: 
Exact Online

DOELSTELLING
Op e�  ciëntere wijze de tussentijdse rapportering 
en jaarafsluiting opstellen en meer tijd vrijmaken 
voor de klant 

WAAROM SILVERFIN
Kan integreren met verschillende boekhoud-
pakketten, vervangt het gebruik van Excel en 
Word, fl exibele rapporteringsfunctie  

VOORDELEN
•  Rapporten en verslagen maken zonder Excel
•  Altijd de meest recente cijfers bij de hand tijdens 

meetings
•  De tools om als klein kantoor dezelfde soort 

rapporting te bieden als de grote spelers

TIJDBESPARING 
OP RAPPORTEN EN 
JAARAFSLUITING

“Voor een klein kantoor is tijd 
het allerbelangrijkst. Vroeger 
kroop er best wat tijd in de 
opmaak en samenstelling 

van tussentijdse rapporten en 
jaarafsluiting. Toen ik daarvoor 
een oplossing zocht, kwam ik 

bij Silverfi n terecht.”

RAPPORTERING 
EN VERSLAGEN 

OPSTELLEN ZONDER 
EXCEL

“We kunnen met Silverfi n een 
link leggen naar verschillende 
boekhoudpakketten. Voor het 

opstellen van rapporten hoeven 
we dus niet langer gebruik te 
maken van Word en Excel.”

FLEXIBELE 
RAPPORTERING 

VOOR MIJN 
KLANTEN

“Mijn klanten appreciëren mijn 
persoonlijke aanpak en Silverfi n 

geeft mij nu de mogelijkheid 
om dezelfde fl exibele 

rapportering te bieden als een 
groot kantoor.”

1 www.getsilverfi n.com 



Audenaert Accountancy helpt zelfstandigen, KMO’s en VZW’s met boekhoudkundig advies 

op maat. “Ik vind het heel belangrijk om mensen persoonlijk te helpen. Met meer dan 20 jaar 

ervaring als accountant en auditor, ben ik pas tevreden als mijn klanten iets hebben aan mijn 

advies” zegt zaakvoerder Marc Audenaert.

Waarom Silverfi n?

“Voor een klein kantoor is tijd het 
allerbelangrijkste. Elk uur dat ik niet 
bezig ben met mijn klanten, is voor 
mij een verloren uur. Vroeger kroop 
er best wat tijd in het samenstellen en 
de opmaak verzorgen van tussentijdse 
rapporten en jaarafsluitingen. Toen ik 
daarvoor een oplossing zocht, kwam 
ik bij Silverfi n terecht.”

Wat is het resultaat?

“Ik werk met Exact Online, en dat 
werkt naadloos samen met Silverfi n. 
Voor mij is het grote voordeel dat 
ik zonder Word en Excel op maat 
gemaakte rapporten kan maken. Mijn 
klanten appreciëren mijn persoonlijke 
aanpak, en Silverfi n geeft mij nu de 
mogelijkheid om dezelfde fl exibele 
rapportering te bieden als een groot 
kantoor. Ik heb ook altijd en overal de 
meest recente cijfers bij de hand, wat 
handig is bij meetings.”

Favoriete functionaliteit?

“Rapporten samenstellen en die 
vervolgens met één klik naar een 
mooie pdf omzetten werkt erg 
aangenaam. Daarnaast maak ik 
vaak gebruik van de functionaliteit 
om in Silverfi n notities te maken bij 
dossiers, dat zijn mijn digitale post-its 
zeg maar.” 

Audenaert Accountancy: 
“Met Silverfi n bieden wij dezelfde 

fl exibele rapportering als 
een groot kantoor”
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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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