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Inleiding 
In dit document wordt een korte beschrijving gegeven van het Officeportaal. Met dit document kan 

een beoordeling worden gedaan om te zien of het portfolio van Brixxs een welkome aanvulling kan 

zijn op de bestaande en toekomstige IT van het accountancy kantoor. Het document is bedoeld voor 

de beslissers binnen het accountantskantoor die gaan over de inzet van IT en het vormgeven van het 

IT beleid. 

Uitdagingen voor het accountantskantoor 
Bij de administratieve processen kunnen een aantal uitdagingen worden genoemd die Brixxs als 

uitgangspunten heeft gebruikt bij de realisatie van het Officeportaal: 

1. Door de toename van de verschillende communicatiekanalen wordt het steeds lastiger om te 

voldoen aan de AVG wetgeving. Met name bij klant communicatie moet er vanuit 1 punt 

worden gecommuniceerd om daarmee een veilig en eenduidig communicatiekanaal te 

behouden. Als de kwaliteit niet geregeld is bij de privacy van gegevens, dan raak je klanten 

kwijt en verlies je omzet. 

2. Er is een toename van administratieve lasten voor het accountantskantoor, met name als er 

wordt gekeken naar de wettelijke kaders (zoals WWFT) en registratieplichten. Dat betekent 

dat efficiënter werken steeds belangrijker wordt en er geen fouten mogen worden gemaakt. 

3. Het is belangrijk om naar de klant een professionele en kwalitatieve uitstraling te hebben. 

Het voorkomen van fouten wordt steeds belangrijker omdat de impact van een fout bij de 

klant grote financiële gevolgen kan hebben. De inzet van IT is noodzakelijk en onvermijdelijk. 

4. In contact zijn en blijven met klanten is cruciaal. Klanten kunnen besluiten om over te 

stappen naar de concurrent op het moment dat het onderscheidend vermogen of de 

dienstverlening ook door andere (goedkopere) dienstverleners kan worden uitgevoerd. Het is 

daarom belangrijk om in contact te zijn met de klant en goed te kijken naar de toegevoegde 

waarde en eventuele nieuwe (IT) dienstverlening. 

5. Bij het uitvoeren en monitoren van jaarwerk en controles worden verschillende systemen 

binnen een kantoor gebruikt. Dat noodzaakt tot een overkoepelde monitoring van allerlei 

procesmatige activiteiten. Om dit alles op een beheersbare en veilige manier te doen zijn 

software tools onmisbaar. Deze dienstverlening van het kantoor is cruciaal aangezien er hoge 

kosten en risico’s voor de klant ontstaan indien er niet op tijd wordt gereageerd op acties. 

De oplossing 

Document Management 
Ons uitgangspunt is dat elk kantoor een onafhankelijk systeem voor document archivering zou 

moeten hebben. Daarmee beperk je het risico om verschillende document systemen van leveranciers 

te gebruiken en kun je een duurzaam systeem in gebruik nemen voor het versiebeheer en de opslag 

van digitale dossiers en documenten zonder versnippering van informatie in verschillende systemen. 

Dit bespaart tijd en kosten op het moment dat de documenten door interne of externe personen 

opgevraagd dienen te worden. 

Doordat informatie op 1 plek centraal is opgeslagen, hebben klanten 24/7 toegang tot alle relevante 

documenten en informatie via een eigen klanten portaal. Dit bespaart zowel de klant als het kantoor 

veel tijd bij het opvragen van informatie. 



 
 

AVG wetgeving 
We zien drie aandachtsgebieden waar in het kader van de AVG een oplossing noodzakelijk is: 

 

Native mobiele app en Officeportaal 
Het Officeportaal wordt aangevuld met een native mobiele app. Dat zorgt voor gebruikersgemak en 

snelheid bij de uitwisseling van informatie tussen kantoor en ondernemer. Tevens kan de app 

gebruikt worden voor de promotie van het kantoor in de appstores van Apple en Google en biedt het 

talloze functionaliteiten om het contact met de klant eenvoudiger te maken. 

Met behulp van de native mobiele app en het Officeportaal kunnen de klant contactmomenten 

worden geïntensiveerd. Door meer contact te hebben met de klant en regelmatig het logo en 

bedrijfsnaam te tonen, wordt ook de kans groter op extra dienstverlening en blijft het kantoor onder 

de aandacht van de klant. 

Reviews en digitaal ondertekenen 
Brixxs beschikt over een eigen rechtsgeldig digitaal ondertekenen platform op basis van een PKI 

overheidscertificaat waarbij meerdere authenticatie methoden worden ondersteund. Brixxs heeft dit 

platform in eigen beheer omdat informatie in een beveiligd en gesloten systeem blijft en daardoor 

optimale beheersing en veiligheid wordt gegarandeerd. 

Certificeringen 
Brixxs voldoet aan alle relevante kwaliteitsnormen en certificeringen en beschikt over ISO 9001, ISO 

27001 en NEN 7510 certificaten. 

Over Brixxs 
Brixxs is opgericht in 2014 en is gevestigd in Almere. Met een uniek software platform, boordevol 

slimme apps en cloud applicaties, verbeteren zij communicatiestromen tussen klanten en kantoor. 

Stapsgewijs, zonder grote investeringen en risico’s en altijd betaalbaar. 


