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connected accounting CUSTOMER CASE STUDY

Warfi d zet stappen richting 
de digitalisering in accountancy

Met Silverfi n kunnen we de cijfers van 
de onderneming op een geordende en 

overzichtelijke manier presenteren aan het 
bestuursorgaan van de vennootschap. Vooral de 

vergelijking van verschillende boekjaren naast 
elkaar is een pluspunt, we hebben zo onmiddellijk 

een kijk op de tendens van de bedrijfsresultaten.
Steven Boone, Partner Tax & Legal

De Waregemse Fiduciaire, ook gekend 

als Warfi d, bestaat uit een team van 

18 specialisten. Het kantoor is actief 

op een breed terrein: boekhouding, 

fi scaal advies, juridisch advies, 

corporate fi nance, familiale planning en 

bijzondere mandaten.

Hoofdkantoor: 
Waregem

Aantal 
medewerkers: 
18

Boekhoudsoftware: 
Wings

DOELSTELLING
Het werkproces automatiseren en 
standaardiseren, fl exibeler en e�  ciënter 
worden en afstappen van de Excel sheets 

WAAROM SILVERFIN
Is een cloud-gebaseerde oplossing, kan een 
deel van de jaarrekening voorprogrammeren 
en laat het kantoor toe om op uniforme manier 
te werken 

VOORDELEN
•  Opmaken van de jaarrekening gaat vlotter en is 

minder foutgevoelig
•  Rapportering ziet er visueel goed uit naar 

de klant toe
•  Manuele handelingen zijn niet meer aan de orde

MEEGAAN MET DE 
DIGITALISERING IN 

ACCOUNTANCY

“In het hele verhaal van 
digitalisering moeten we kijken 
welke zaken beter kunnen en 
vragen durven stellen. Excel 

werkte goed, maar we kunnen 
niet blijven stilstaan. We moeten 

kijken naar wat we kunnen 
automatiseren.”

MOGELIJKHEID OM 
TE AUTOMATISEREN

“Joris en Tim zijn langsgekomen 
om een presentatie te geven 

en we waren eigenlijk meteen 
overtuigd van het Silverfi n 

systeem. De mogelijkheden 
om aspecten van ons werk te 
automatiseren is voor ons een 

groot voordeel.”

EÉN UNIFORM 
PROCES GEEFT 

OVERZICHT

“Zaken die vroeger manueel 
moesten worden ingevuld in 
Excel gaan nu automatisch 

met Silverfi n. Bovendien kun 
je mensen op uniforme wijze 

laten werken en dat geeft 
meer overzicht.”
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Klantgerichtheid. Dat is waar het voor accountantskantoor Warfi d allemaal om draait. 

“Iedere medewerker is dossierbeheerder van A tot Z”, legt Steven Boone uit. Steven is 

medevennoot en zaakvoerder bij het kantoor in Waregem. Zijn visie voor het kantoor? 

“Een CFO zijn voor de KMO!”

Een ambitieuze visie, en één die wordt ingevuld door 
het geven van deskundig bedrijfsadvies en begeleiding 
aan de cliënten. Daarin speelt de digitalisering van het 
accountantskantoor een belangrijke rol.

Durf bestaande werkwijzen kritisch 
onder de loep nemen
“In het hele verhaal van digitalisering moeten we kijken naar 
zaken die nog beter kunnen”, geeft Steven aan. “En zelfs de 
zaken die goed werken moet je in vraag durven stellen.”

Voor ze met Silverfi n aan de slag gingen, gebruikte de 
Waregemse Fiduciaire vooral Excel. Die methode werkte 
best goed. Maar in het kader van digitale transformatie wilde 
het accountantskantoor verder kijken, en wierpen ze enkele 
kritische vragen op. “We vroegen ons bijvoorbeeld af of het 
overtypen van gegevens vanuit boekpakketten naar Excel 
vandaag de dag nog wel logisch is. Of het niet e�  ciënter 
is om dat te automatiseren?”. Zo kwamen ze bij een cloud-
gebaseerde oplossing uit.

Van Excel sheets naar werken in de cloud
“Ons doel is om van de Excel sheets af te stappen. We 
willen op een digitale manier werken om nog fl exibeler en 
e�  ciënter te worden. De integratie van Silverfi n in onze 
Waregemse vestiging is daarin een belangrijke stap.”

De jaarrekening: e�  ciënter en 
meer uniformiteit
Steven verduidelijkt: “Een aspect van ons werkproces waar 
we de meerwaarde van Silverfi n echt gaan merken, is de 
jaarrekening. Voor ons levert het platform hier in hoofdlijnen 
een tweetal voordelen op:

1. Sneller de jaarrekening opstellen
Met Silverfi n kunnen we bepaalde delen van de opstelling 
van de jaarrekening voorprogrammeren. Het gevolg? Minder 
manueel werk voor onze medewerkers.

Voorheen hadden we een volledige bundel in Excel voor 
het voorstellen van de interne jaarrekening. De data kwam 
voor een deel uit het boekhoudpakket. Die cijfers werden 
dan handmatig overgenomen in het Excel document. Dit 
soort manuele handelingen kunnen we nu met Silverfi n 
automatiseren.

Bovendien zijn de dossiers in Silverfi n qua opbouw eigenlijk 
al klaar voor het opmaken van de volledige bundel van de 
jaarrekening. Het process gaat daarom een stuk vlotter.

2. Iedereen werkt volgens een uniforme 
aanpak
Het tweede voordeel is dat automatisering ons als kantoor 
nog meer dwingt om op een uniforme manier te werken.

Silverfi n toont met notifi caties wat de aandachtspunten zijn 
die nog bekeken moeten worden. Zo kunnen we in feite 
automatisch een gestandaardiseerde werkwijze bekomen. 
Het resultaat is dat er geen zaken over het hoofd kunnen 
gezien worden bij het opmaken van de jaarrekening.

Niet alleen de aanpak voor het opstellen van de jaarrekening 
is nu uniform. De rapportering oogt ook als een meer uniform 
geheel. Het ‘boekje’ ziet er visueel goed uit naar de klant toe. 
En ook dat is belangrijk.”

Wat brengt de toekomst?
“De toekomst gaat voor accountants nog veel uitdaging met 
zich meebrengen. Het e� ectieve inboekwerk zal bijvoorbeeld 
door elektronische facturatie steeds minder worden. Ik denk 
zelfs dat dat soort werk binnen 5 jaar volledig geautomatiseerd 
zal zijn. We moeten ons als accountantskantoor aanpassen 
aan deze veranderingen in de sector. Daarom vinden wij het 
belangrijk om juist nu te investeren in digitale oplossingen 
om de uitdagingen aan te kunnen.”

Warfi d: “Digitalisering dwingt ons 
te kijken naar hoe zaken die goed gaan, 

nog beter kunnen”
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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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