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Ge-Fibo gebruikt  boekhoudpakket 
Expert/M in de cloud

Traditioneel gebruiken we 
Expert/M van Kluwer, en met Silverfi n 

krijgen we dat lokaal programma toch 
in de cloud, en zijn de gegevens altijd en 

overal beschikbaar.
Dennis Geusens, Zaakvoerder

Ge-Fibo is een kantoor gericht 

op boekhouding, fi scaliteit en 

loonadministratie. De klanten zijn 

uiteenlopend: van verenigingen, 

éénmanszaken en kleine ondernemingen 

tot middelgrote en grote 

vennootschappen.

Hoofdkantoor: 
Brasschaat

Aantal 
medewerkers: 
13

Boekhoudsoftware: 
Expert/M

DOELSTELLING
Overstappen naar een digitaal werkdossier, een 
lokaal boekhoudpakket naar de cloud brengen en 
de uniformiteit verhogen

WAAROM SILVERFIN
Levert tijdsbesparing, is eenvoudig in het gebruik 
en kan integreren met Expert/M en andere 
software

VOORDELEN
•  Medewerkers hebben meer tijd voor 

inhoudelijk werk
•  Meer uniformiteit door voorgeprogrammeerde 

standaarden
•  ‘Paperless’ werken met digitale dossiers die altijd 

en overal raadpleegbaar zijn

ZOEKEN IN FYSIEKE 
DOSSIERS WAS 

INEFFICIËNT

“Als je iets nodig had, moest 
je op kantoor zijn om de 

stukken in het fysieke dossier 
op te zoeken. Dat was niet 

overzichtelijk en daar wilden 
we een oplossing voor.”

TRANSFORMATIE 
NAAR EEN CLOUD-
BASED PLATFORM

“Oorspronkelijk zijn we met 
Silverfi n begonnen vanwege 
de koppeling met Expert/M, 

Silverfi n kon iets aanbieden om 
het lokaal pakket in de cloud 

te brengen.”

WERKWIJZE 
KAN VOLLEDIG 

‘PAPERLESS’

“Dankzij de live link met Silverfi n 
is alles overal toegankelijk. Bij 

de klant,op kantoor, of thuis bij 
het nakijken van dossiers op 

de avond voor een bespreking. 
Zo lost Silverfi n één van onze 

grootste frustraties op.”
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De digitale boot niet missen. Dat was de reden waarom Ge-Fibo met Silverfi n in zee ging. 

Intussen werken de dossierbeheerders van het kantoor elke dag met Silverfi n. Dat maakt het 

werk vlotter, en loste een boel frustraties op. “Eigenlijk is werken met Silverfi n gewoon leuker.”

“We zijn nog te weinig met digitalisering bezig”, maakt 
Dennis Geusens een eerlijke analyse. “We moeten daar 
absoluut méé zijn.”

Dat voornemen bleef niet bij woorden. Met onder meer 
Silverfi n zet het kantoor al grote stappen in de digitale 
omgeving.

Het leverde Ge-Fibo 5 duidelijke voordelen op:
1. Minder tijd verliezen met notulen
2. Geen dozen vol afgedrukte documenten meer
3. Dossiers altijd en overal toegankelijk
4. Uniformiteit
5. Gebruiksgemak

Ge-Fibo houdt van duidelijkheid. Het kantoor factureert 
niet per uur, maar rekent een vaste prijs aan. Handig voor 
de klant. “Zo onderscheiden we ons”, zegt Dennis.
De klantenbasis van ruim 500 bedrijven omvat vooral 
regionale zelfstandigen en kmo’s. “In ons team heeft altijd 
wel iemand een voorkeur voor een bepaalde branche. Elk 
bedrijf wordt op een passende manier bijgestaan.”
Door de duidelijke koers en regionale verankering groeide 
Ge-Fibo gestaag. Dat zie je ook in het aantal medewerkers. 
Bij de start hadden ze er 4, een dik decennium later al 13.

En 1 van die mensen had als job: verslagen tikken.

Notulen en kasten vol papier
“Een medewerkster maakte voltijds notulen van 
vergaderingen”, zegt Dennis. “Jaarverslagen, algemene 
vergaderingen: allemaal in Word. Dat kostte tijd, en het 
leverde fouten op. Om nog te zwijgen van de papierberg 
die zo ontstond. Want al die verslagen rolden achteraf 
uit de printer. Dozen en dozen vol documenten om in 
te  binden.” Silverfi n heeft sjablonen die notuleren sterk 
vereenvoudigen. Vaarwel hele dagen notulen maken. De 
dossierbeheerders doen dat nu zelf. Of eigenlijk: “Silverfi n 

doet dat nu”, zegt Dennis. “En onze medewerkster? Die 
kan nu veel meer inhoudelijk werk verrichten.

Bovendien kunnen we ook stoppen met al die verslagen 
printen. Waar we vroeger 500 verslagen per jaar afdrukten, 
zijn dat er nu nog amper 20. En enkel als de klant dat 
expliciet vraagt. “

Geen verloren mapjes, en alles van 
Expert/M beschikbaar in de cloud
Maar een cloud-based platform als Silverfi n heeft nog 
meer voordelen. Ge-Fibo werkt met Expert/M. Via de live 
link met Silverfi n krijgen ze de data uit Expert/M naar een 
online omgeving. Ook de ingescande facturen. Zo is alles 
toegankelijk, zowel bij de klant, op kantoor, of thuis bij het 
nakijken van dossiers de avond voor een bespreking.

“Zo loste Silverfi n één van onze grootste frustraties op”, 
legt Dennis uit. “Als je vroeger iets nodig had, moest je 
hier op kantoor zijn. Om een fysieke map op te pikken. 
Eens van thuis of van bij een klant werken was een pak 
moeilijker dan nu.”

Uniform en gebruiksvriendelijk
“Bovendien waren onze geprinte rapporten niet bepaald 
uniform”, herinnert Dennis zich. “Boekjes kwamen in 
verschillende lettertypes, met een voorblad uit Word, 
een balans uit Excel en dan zo goed mogelijk geprint 
via pdf. Het resultaat was niet uniform. Silverfi n biedt 
voorgeprogrammeerde standaarden aan. Je hebt maar de 
gewenste rekeningen erin te slepen, en een duidelijke PDF 
staat klaar om afgedrukt of gemaild te worden”

Drag and drop dus, dat klinkt niet erg moeilijk. En zo ervaart 
de Ge-Fibo vennoot het ook. “Dat gebruiksgemak sprak 
ons van in het begin erg aan”, zegt hij. “Alles zit logisch in 
elkaar. Net zoals bij Apple of op je gsm: instinctief weet 
je waar je moet op klikken.” Gevolg: verslagen maken, 
vergaderen en rapporteren naar de klanten gaat steeds 
makkelijker.

“We hebben nu altijd hetzelfde soort rapport, in hetzelfde 
stramien”, besluit Dennis. “Besprekingen met onze klanten 
gaan ook veel meer digitaal. We projecteren de cijfers 
op groot scherm. Dat is veel dynamischer dan vroeger. 
Werken met Silverfi n is gewoon leuker, eigenlijk.”

Gebruiksgemak van Silverfi n doet 
denken aan Apple: je weet instinctief 

waarop je moet klikken
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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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