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Door: Kees Peeters

DigiPortal en DigiRecord de twee nieuwe parels van Pro Management

Kees Schaap: “We kiezen voor de koppeling 
tussen dienstverlen ing en product”

Pro Management uit Capelle aan den IJssel heeft vorige maand twee 

nieuwe diensten geïntroduceerd. “We hebben een complete portal ont-

wikkeld voor administratie- en accountantskantoren”, zegt directeur Kees 

Schaap. “DigiPortal, zoals wij deze digitale tool noemen, beperkt zich 

niet alleen tot de elektronische verzending van gegevens. Binnen deze 

nieuwe portal kunnen op een uitgekiende wijze dossiers digitaal worden 

opgeslagen, waardoor deze dossiers door gebruikers op elk moment van 

de dag en vanaf elke plaats dan ook beschikbaar zijn. DigiRecord, zo-

als deze dossierservice is genoemd, is een belangrijke peiler binnen de 

nieuwe DigiPortal.”  

DigiRecord is een nieuwe vorm van digi-

taal dossierbeheer, waarbij dienstverleners 

en ondernemers belangrijke dossiers vanuit 

een veilige en geautoriseerde wijze kunnen 

beheren en gebruiken. Denk hierbij aan per-

manente dossierstukken, personeelsdossiers 

en de fiscale dossiers. Kees Schaap: “De portal 

is opgebouwd uit verschillende onderdelen. 

DigiRecord is hier een voorbeeld van. Zo is 

er ook een module voor het verzenden van 

jaarstukken naar bijvoorbeeld de Kamers 

van Koophandel.” Volgens Kees Schaap kan 

in principe de portal volledig geïntegreerd 

worden met bestaande websites van de admi-

nistratie- en accountantskantoren. PM Report 

en PM Record zijn meer een product, een stuk 

gereedschap waarmee binnen administratie- 

en accountantskantoren gewerkt wordt. Met 

onze portal kiezen we voor een koppeling tus-

sen dienstverlening en product. De dienstver-

lening hoeft niet meer intern gericht te zijn. 
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DigiPortal en DigiRecord de twee nieuwe parels van Pro Management

Kees Schaap: “We kiezen voor de koppeling 
tussen dienstverlen ing en product”

Ook klanten van de kantoren kunnen gebruik 

maken van het product en de daaraan gekop-

pelde diensten.” 

NOAB gebruikersgroep 
reageert enthousiast

Pro Management en NOAB hebben een sterke 

band met elkaar. PM Report is binnen NOAB-

kantoren de meest gebruikte rapportagetool. 

Ook PM Record wordt door meer en meer 

NOAB-kantoren gebruikt. NOAB-voorzitter en 

PM-gebruiker Berry Welten: “Sinds een kleine 

twee jaar is er een PM-gebruikersgroep. Er 

worden geregeld sessies georganiseerd, waarin 

Pro Management en NOAB-gebruikers con-

structief met elkaar omgaan. Tijdens de laatste 

bijeenkomst zijn DigiRecord en DigiPortal 

gepresenteerd. Persoonlijk ben ik onder de 

indruk van deze tools en ik overweeg dan ook 

om hiermee te gaan werken.” Berry Welten is 

buiten NOAB-voorzitter ook kantoorhouder 

te Deurne. “Digitalisering en internet staan in 

“Dit jaar komen er weer honderd 
nieuwe klanten bij”
Pro Management is met zijn zogeheten PM-producten en diensten zeer succesvol binnen de 

accountancybranche. Marketing- en salesmanager Frans van der Schaft: “Dit jaar komen er 

weer honderd nieuwe klanten bij. We groeien gestaag. De teller van het aantal kantoren dat 

met PM Report werkt, staat nu op ruim 550. Daarnaast werken zo’n 450 kantoren met PM 

Record.”

Vooral PM Report trekt op dit 

moment volle aandacht. De 

rapportgenerator is stabiel en 

gebruiksvriendelijk. “Binnen 

de kortste keren maak je een 

jaarrekening. De koppeling 

met andere financiële software 

is grotendeels eenvoudig te 

regelen. Denk daarbij aan Unit 

4, AFAS, Accountantview, 

Snelstart, Muis, King en ga zo 

maar door”, zegt Frans van 

der Schaft. “Met Exact heb-

ben we de koppeling, via een 

zogeheten ‘Communicator’ 

helemaal geoptimaliseerd. 

Binnen NOAB-kantoren zijn 

we inmiddels marktleider en 

ook kiezen NOVAK-kantoren 

vaak voor PM Report.” Volgens 

Frans van der Schaft zijn de 

SRA-kantoren soms wat huive-

rig. “Zij kiezen voor grote mer-

ken. Er is nu wel een tendens, 

dat SRA-kantoren met een 

grote MKB-praktijk PM Report 

gebruiken als een tweede rap-

portgenerator. Dat is een boei-

ende ontwikkeling.”

Advocatenkantoor
mr. Sligchers
Advocaat/belastingkundige

Geusseltweg 43d
6225 XS  Maastricht
Tel. 043-601 88 00
E-mail: info@sligchers.nl

Voor uw juridische vraagstukken
Kijk verder op www.noab.nl

Adviesgroep
Partners in kwaliteit
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Anchora Belastingadviseurs
Beemdstraat 18-a

5652 AB Eindhoven

Tel. 040 – 368 58 38

E-mail: info@anchora.nl

Fiscale specialist?
Kijk verder op www.noab.nl

Adviesgroep
Partners in kwaliteit

 

NOVAK en Pro Management 
kiezen voor samenwerking
De Stichting NOVAK, de organisatie waarbij zo’n 800 accountantskantoren zijn aangeslo-

ten, en Pro Management gaan samenwerken als het gaat om de vervaardiging van zoge-

heten WTA-templates. NOVAK heeft uitstekende kwaliteitshandboeken ontwikkeld. Deze 

kennis wordt aangewend om de software van Pro Management te optimaliseren. Guus 

Ham: “We hebben al een samenwerking met bijvoorbeeld Unit 4 Agresso. Dat pakt goed 

uit. Duidelijk is dat Pro Management steeds meer accountantskantoren aan zich weet te 

binden. Het is dan bijna logisch dat wij ter wille van onze aangesloten kantoren een kwa-

litatieve bijdrage willen leveren.”

Buiten het traject rondom WTA is er vanuit NOVAK ook interesse in DigiPortal en Digi-

Record. “De digitalisering in onze branche staat wellicht nog in de kinderschoenen.” Met 

een glimlach: “Als ik naar mijn dochter kijk, dan weet ik dat er regelmatig nieuwe schoe-

nen gekocht moeten worden. Elke keer wordt het een maatje meer. Dit proces zie ik ook 

in het gebruikmaken van bijvoorbeeld portals. Voordat je het weet, is het een volwassen 

werkprocestool en communicatieplatform binnen onze kantoren. Wij volgen de ontwik-

kelingen nauwgezet en ook in dat kader zullen we met Pro Management regelmatig om 

de tafel gaan om onze bijdragen te leveren voor het ontwikkelen van een goed product”, 

aldus NOVAK-directeur Guus Ham.

ons kantoor bovenaan op de prioriteitenlijst. 

De komende maanden zullen wij veel energie 

steken in internetboekhouden. We zijn Exact-

gebruiker en we zijn betrokken geweest bij 

de pilot van Exact Online. Pro Management 

en Exact sluiten naadloos op elkaar aan. De 

Portal is weliswaar van een andere orde, maar 

in Capelle aan den IJssel is veel kennis op dit 

gebied.”

Ook andere leden van gebruikersgroep tonen 

vol interesse. Inmiddels zijn er ook NOVAK-

kantoren die een start gemaakt hebben met 

het openen van de portal. 

Gemakkelijk digitaal 
deponeren van 

jaarstukken
Binnen DigiPortal is het mogelijk om op een 

efficiënte (PM Report) wijze jaarrekeningen 

elektronisch te verzenden. “Het wordt een-

voudiger”, zegt Kees Schaap met overtuiging. 

“In plaats van het uitprinten van de jaarreke-

ning ten behoeve van de KvK zet het kantoor 

deze stukken in PDF klaar op de veilige Di-

giPortal van Pro Management. De klant van 

het administratie- en/of accountantskantoor 

krijgt automatisch een e-mailbericht en kan 

op eenvoudige en op een uiterst veilige wijze 

inloggen op het portaal. Vervolgens bekijkt de 

klant de jaarrekening en geeft hij een digitaal 

akkoord. Tenslotte stuurt DigiPortal automa-

tisch de jaarrekening naar de betreffende KvK. 

Uiteraard kunnen namens klanten jaarreke-

ningen ook elektronisch doorgestuurd worden 

naar bijvoorbeeld banken, aandeelhouders en 

andere belanghebbenden.”Via DigiPortal krij-

gen zowel dienstverlener als de ondernemer 

direct online een terugmelding van de KvK of 

het deponeren wel of niet is geslaagd. Naast de 

jaarrekening kunnen ook andere bestanden 

klaar gezet worden. Bijvoorbeeld de concept 

notulen van de aandeelhoudersvergadering. 

DigiPortal heeft de beschikking over een appli-

catie die bestanden omzet naar PDF. “Gebrui-

kers hoeven dus geen licentie voor een dure 

PDF writer aan te schaffen.”

Pro Management heeft DigiPortal samen met 

specialist CreAim ontwikkeld. De veiligheid is 

conform hoge normen gewaarborgd. Gebrui-

kers kunnen slechts hun eigen bescheiden 

bekijken. Onbevoegden kunnen niet inloggen. 

De authenticiteit en de ondertekening werkt 

via digitale certificaten. “Juridisch is het zeker 

en waterdicht”, aldus Kees Schaap.




