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Rapporteren in corporate identity is 
nu eenvoudig voor Coone & Partners

Met Silverfi n kan ik kristalhelder 
professioneel advies op maat geven. De 

gebruiksvriendelijkheid van Silverfi n en de goede 
support van het Silverfi n-team zijn een enorme 

boost voor onze interne workfl ow.
Danny Coone, Vennoot

Sinds 1997 staat Coone & Partners 

haar klanten bij in het gehele 

bedrijfseconomisch plaatje. Met 

5 medewerkers is de structuur klein, snel, 

fl exibel en transparant. De organisatie 

kenmerkt zich door een  

no-nonsense aanpak en zet de nieuwste 

technologieën in, met optimale 

begeleiding van de klant tot resultaat.

Hoofdkantoor: 
Antwerpen

Aantal 
medewerkers: 
5

Boekhoudsoftware: 
Exact

DOELSTELLING
Proactieve rapporten en analyses bieden aan 
onze klanten in realtime 

WAAROM SILVERFIN
Intuïtief in gebruik, integratie met verschillende 
boekhoudpakketten en rapportering in corporate 
identity

VOORDELEN
•  E�  ciënter intern communiceren, dossiers 

digitaal volgen en waar nodig van elkaar 
overnemen

•  Communicatieplatform waar klanten zelf 
documenten kunnen raadplegen

•  Rapportering vastleggen in templates en niet 
meer van nul te moeten beginnen

BOEKHOUDEN 
MET EXCEL WERD 

ARBEIDSINTENSIEF

“Wij maakten gebruik van de 
combinatie Access en Excel 

voor rapportering: we kwamen 
daarmee al ver, maar het werd 

arbeidstintensief wat betreft 
opzet en onderhoud.”

TECH BIEDT 
OPLOSSINGEN VOOR 

BOEKHOUDERS

“We stonden al open voor 
de ontwikkelingen in de 
technologie en waren 
geïnteresseerd om de 

volgende stap te zetten op 
het gebied van o.a. nieuwe 
rapportagemogelijkheden.”

SNEL EN EENVOUDIG 
RAPPORTEREN 

IN STIJL

“Silverfi n is intuïtief om mee te 
werken, en het is een plus dat 

verschillende boekhoudpakketten 
zijn geïntegreerd. De corporate 
identity die je in de rapportages 
kunt leggen zonder volledig van 
scratch te beginnen, is ook een 

groot voordeel.”

1 www.getsilverfi n.com 



Je merkt het zelf vast elke dag: in een digitale wereld verwachten we niet alleen kwaliteit. 

We verwachten die ook snel. Die trend is Danny Coone, oprichter van Coone & Partners, 

niet ontgaan. Het kantoor levert fi nanciële en fi scale service aan haar klanten. Sinds Coone 

& Partners Silverfi n gebruikt, kan het vlotter de ambitie waarmaken om een echte connected 

partner van zijn cliënten te zijn.

De uitdagingen in de accountancy

Ben je zelf accountant? Dan ken je waarschijnlijk de 2 grote 
uitdagingen die Danny voor de branche ziet.

1. Een stortvloed aan regels en reglementeringen
2. Cliënten die meteen rapporten en analyses verlangen

“De vele reglementeringen zijn zonder twijfel de grootste 
moeilijkheid in onze sector”, vindt Danny. “Al die formaliteiten, 
dat is altijd weer een lawine die op je afkomt.”

Maar de papierberg is niet de enige uitdaging voor 
accountancykantoren. Er is ook een mentaliteitsverandering.

“Iedereen heeft tegenwoordig een ‘nu’-mentaliteit”, stelt 
Coone vast. “Als we iets nodig hebben, willen we dat meteen.”

En dat zie je ook bij de cliënten. 

Ons oude systeem strookte niet met 
de ‘nu’-mentaliteit 

“Vroeger gebruikten we een combinatie van Access en Excel 
voor onze rapporten”, herinnert de accountant zich. “We 
stonden daar best ver in. Zo was er een directe datakoppeling 
tussen beide applicaties. Maar om ons werk in die systemen 
op te zetten en te onderhouden: dat kostte veel tijd.”

En tijdverlies is wel het laatste waarmee een kantoor in een 
‘alles meteen’-context te maken wil krijgen.

Gelukkig zijn er oplossingen voor.

Voor Coone & Partners heet één van die oplossingen sinds 
2014 Silverfi n. Het kantoor ging met Silverfi n in zee om 
3 redenen:

1.  Communicatieplatform voor de cliënten
Die kunnen zo sneller rapporten, contracten en andere 
documenten raadplegen. Net wat ze vragen in een steeds 
digitaler wordende werkomgeving. De rapporten die we 
aanbieden kunnen we ook veel beter personaliseren. En 
daarmee bedoel ik niet zozeer de corporate identity die we 
nu standaard in al onze rapporten doorvoeren. Dat is mooi 

en handig, maar de persoonlijke touch en verfi jning van de 
rapporten zelf is een veel groter voordeel. Als accountant 
weet ik welke ratio’s belangrijk zijn voor een klant, en met 
Silverfi n maak ik nu snel een duidelijk rapport zonder steeds 
van nul te moeten beginnen. Afhankelijk van de klant en 
de context toon ik de evolutie van de marge, een aantal 
cashfl owtabellen of de opbouw en samenstelling van de 
cashfl ow bijvoorbeeld.

2.  Verdere digitalisering van het kantoor
Zodat medewerkers altijd en overal aan dossiers kunnen.

3. E�  ciënter intern communiceren
Een digitaal werkdossier vermindert de nood aan papieren 
mapjes en zorgt er ook voor dat medewerkers indien nodig 
kunnen invallen voor elkaar.

“Dankzij Silverfi n werken we vlotter dan vroeger”, gaat 
Danny verder. “Nu beschikken we 24 op 24 over onze 
digitale afsluitingsdossiers. Eender waar we ons bevinden. 
Bovendien verloopt de interne communicatie over al die 
dossiers veel beter.”

Ook voor de cliënten van Coone & Partners biedt Silverfi n 
voordelen.

“Zij hebben nu toegang tot een digitaal platform waar ze 
makkelijk en snel documenten kunnen instoppen. En wij 
kunnen hen via Silverfi n sneller helpen. Niet alleen voor 
rapporten, ook voor analyses. Dat is een troef om onze rol 
als fi scaal en fi nancieel adviseur waar te maken.”

Besluit?

Door Silverfi n heeft het kantoor de handen vrij voor wat het 
écht belangrijk vindt. Connected zijn met de cliënten. Zodat 
Coone & Partners zijn rol van echte fi nanciële en fi scale 
rechterhand kan spelen.

Coone & Partners: vlot rapporteren 
en adviseren dankzij Silverfi n
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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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