
Experts gebruiken 
wél de juiste tools

www.caseware.nl

Totaaloplossing voor het bedrijfsleven



Inhoudsopgave

Grip op je organisatie door grip op je cijfers                     01
Wat we doen voor bedrijven                                              02
Implementatie van de software                                         03



Grip op je organisatie door  
grip op je cijfers
Een goede informatievoorziening is van levensbelang voor de gezondheid van je business. Dat begint bij 

betrouwbare en relevante data. Met de intuïtieve software van Caseware blijf je grip houden op je cijfers en zet 

je ze in voor de groei van je bedrijf.

Waarom jij kiest voor Caseware 

1.  Nummer 1 in financiële software: Caseware Nederland heeft zich niet alleen bewezen als grootste speler 
in de wereld van de accountancy, maar onze toegankelijke software is ook de standaard voor de financieel 
professional in het bedrijfsleven.  

2. Jouw meerwaarde: Met ons pakket haal je alles in huis wat je nodig hebt om de financiële huishouding van 

je organisatie zelf in de hand te houden. Dat betekent niet alleen dat je je jaarrekening zelf op kunt stellen, 

maar ook dat je de inzichten die eruit voortkomen direct in de praktijk doorvoert. 

3. De componenten voor succes: Caseware maakt het mogelijk om enkelvoudige en geconsolideerde 

jaarrekeningen plus SBR-rapportages te genereren op een efficiënte, snelle en betrouwbare manier. Verder 

leg je aan de hand van werkprogramma’s gestructureerd digitale dossiers aan die je periodeafsluitingen 

vereenvoudigen. Ook voldoen de rapportages die je genereert aan alle  

wet- en regelgeving.
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De onderdelen waaruit onze propositie voor 

bedrijven bestaat zijn Caseware Working Papers, 

Caseware Financials SBR en Caseware Business 

Manager. Samen vormen ze alles wat je nodig hebt 

voor de verwerking en onderbouwing van de cijfers 

van je bedrijf.

Onze in-house accountants voelen feilloos  

aan wat jouw business nodig heeft 

om te excelleren.

Caseware Working Papers 

Deze tool vormt de basis van Caseware en is 

specifiek ingericht voor de Nederlandse markt. 

Hierin importeer je je cijfers vanuit een financieel 

pakket. Dit kan direct via een koppeling of 

geëxporteerd vanuit bijvoorbeeld Excel. Hierna 

standaardiseer je de ingevoerde informatie 

eenmalig aan de hand van een mappingstructuur 

met bijbehorende rubriceringscode. Zo komt alles 

op de juiste plaats in de rapportage terecht. Het 

complete digitale dossier vind je op deze manier 

terug in Working Papers. 

• Import financieel/ERP
• Standaardisatie doorvoeren (eenmalig)

• Documentmanager
• Leadsheets
• Journaalposten
• Beveiliging en user management
• SaldiBalans
• Consolideren
• SmartSync

 

Caseware Financials SBR 

In Financials SBR genereer je de rapporten die in 

het digitale dossier terechtkomen. Deze component 

van Caseware, die volledig is ingericht conform 

Dutch GAAP, laat je jaarrekeningen genereren van 

micro tot groot, enkelvoudig en geconsolideerd 

en in het Nederlands of Engels. SBR-rapportages 

voor KvK en banken deponeer je eenvoudig digitaal. 

Ook stel je met een druk op de knop maand- en 

kwartaalrapportages op.

• Jaarrekeningen
• SBR-rapportages
• Digitaal deponeren
• Tussentijdse rapportages (FBR)
• Conform wet- en regelgeving
• Flexibel en intuïtief

Wat we doen voor bedrijven
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Caseware Business Manager 

Onze Business Manager is de plaats waar 

je alle (voorbereidende) werkzaamheden 

vormgeeft. Door werkprogramma’s te volgen, 

registreer je al je vastleggingen op een vaste 

gestructureerde manier. Je kunt ervoor kiezen om 

dit in verschillende rollen en met rechten op maat 

te doen. Zo zorgt de Business Manager ervoor 

dat je niet meer terug hoeft te grijpen naar losse 

bestanden of documenten op je harde schijf, maar 

alles in één compleet dossier geordend staat 

binnen de Caseware-omgeving.

• Workflows
• Checklists
• Prepared-by-client lists
• Periodeafsluitingen

Implementatie van de software 

De bedrijfssoftware van Caseware bieden we aan 

op een manier die bij jouw organisatie past. Dat 

kan zijn op je eigen serveromgeving, maar ook op 

een door ons gehost online platform. Deze laatste 

optie, die we Caseware on Azure noemen, heeft 

als voordeel dat je je niet druk hoeft te maken over 

updates, onderhoud of beveiliging. Wij voeren dit 

standaard door in de software, waardoor je altijd 

werkt met de veiligste en recentste versie van 

Caseware. Zo kun je dus onafhankelijk van plaats, 

tijd en device werken in een  

gecontroleerde cloud-omgeving.

Benieuwd naar wat Caseware voor jouw 

business kan betekenen ?  

 

Maak een afspraak
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