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Geef je klanten meer
mogelijkheden met
Microsoft Power
Platform
Accountantskantoren hebben voortdurend ondersteuning nodig
bij verdere digitalisering
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Er is een
nieuw tijdperk
aangebroken
voor
accountants
kantoren
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Er is een verandering gaande bij kleine en middelgrote accountantskantoren
die gevolgen hebben voor de mensen die er werken.
Aan het begin van de pandemie zagen we dat bedrijven
zochten naar manieren om externe toegang mogelijk te maken,
zodat ze konden doorwerken met hun medewerkers die thuis
bleven. In de meeste gevallen moesten IT-managers oplossingen
bij elkaar sprokkelen die op verouderde technologie draaiden en
die combineren met samenwerkingstools als Teams en Microsoft
365. Dat was echter maar een tijdelijke oplossing.
Bedrijven beginnen nu te beseffen dat veel van de bestaande
systemen aan vervanging of verbetering toe zijn om flexibeler te
werken en beter in te spelen op de klantbehoeften. Ze moeten
kunnen concurreren met vernieuwers in hun sector en moeten
aantrekkelijk zijn voor een nieuwe generatie managers en
werknemers die een efficiënte werkomgeving eisen.
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Om concurrerend te blijven moeten accountantskantoren
laten zien dat ze vooruitdenken en begrijpen waar mensen
mee bezig zijn en wat hun verwachtingen zijn voor wat
betreft automatisering en een naadloos aansluitende,
technologiegestuurde werkomgeving.
Deze verschuiving vraagt van accountantskantoren op zoek te
gaan naar oplossingen om hun klant- en werknemerservaringen
te innoveren en hun processen te stroomlijnen. Ze willen meer
dan hun huidige IT-leveranciers bieden, maar hoeven gelukkig
niet verder te kijken dan het Microsoft Power Platform met vier
tools voor veel van de vereiste services en andere functies.

De juiste
oplossing voor
de accountant
van vandaag
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Met het Microsoft Power Platform kunnen bedrijven hun end-to-end processen
stroomlijnen en efficiënter worden, zodat teams meer tijd hebben om zich te
concentreren op hun kerncompetenties en het bedrijf vooruit helpen. Het platform
kan eenvoudig worden geïntegreerd met andere Microsoft-producten, die kunnen
fungeren als databronnen en samenwerkingshubs. Het platform bestaat uit vier tools
waarmee bedrijven hun ideeën kunnen omzetten in effectieve oplossingen.
Power Apps

Met Power Apps kan iedereen in korte tijd professionele apps
bouwen. Deze apps moderniseren en digitaliseren complexe
bedrijfsprocessen, met vooraf gebouwde sjablonen en snelle
implementaties. Voor het bouwen van een app levert dit ook
een kostenbesparing van 70% op.

Power BI

Power BI bevordert een datagestuurde cultuur met functionaliteit
voor selfservice-analytics. De tool ontdekt en deelt zinvolle
inzichten op basis van data waarmee managers weloverwogen
beslissingen kunnen nemen over wat moet worden
geoptimaliseerd of wat prioriteit moet krijgen.
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Power Automate

Met Power Automate kunnen bedrijven repetitieve, handmatige
taken stroomlijnen, zodat hun teams zich kunnen concentreren
op de belangrijke zaken. Dankzij low-code tools, vooraf
gebouwde connectors en verbeterde workflows worden
taken zoals procesgoedkeuringen en formulierverwerking
geautomatiseerd.

Power Virtual Agents

Met Power Virtual Agents kunnen teams zonder code
intelligente chatbots bouwen die voldoen aan de behoeften
van klanten en werknemers. De tool is gebaseerd op een
gebruiksvriendelijke grafische interface en de chatbots kunnen
eenvoudig worden geïntegreerd in bestaande producten en
services.

De waarde van het Microsoft Power Platform is aanzienlijk
voor accountantskantoren. Voor het bouwen van een interne
bedrijfsapp voor een organisatie hadden vijf ontwikkelaars
voorheen bijvoorbeeld vijf maanden nodig. Met het Power
Platform kon een technisch onderlegde werknemer diezelfde
app in slechts een paar weken bouwen. Voor bedrijven die niet
over de technische kennis beschikken om interne applicaties te
bouwen, is dit een enorme doorbraak. De doorsnee werknemer
beschikt hiermee namelijk over de tools om waarde toe te
voegen aan hun bedrijf en processen efficiënter te maken.
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Teams die voorheen ideeën voor bedrijfsoptimalisatie hadden die
onhaalbaar leken, kunnen die oplossingen nu tot leven brengen.
Hiermee kunnen bedrijven van een standaard werkwijze
overstappen op een omgeving waarin verandering mogelijk is
door low-code-tools te gebruiken. Ze worden hierdoor technisch
wendbaarder en kunnen betere klantervaringen bieden. Win-win
dus. Het voordeel? Het Power Platform kan in drie jaar tot 502%
investeringsrendement opleveren. Dat is een heleboel voor
MKB-bedrijven die met kleine winstmarges werken.

Als deze technologieën
dus in staat zijn
om accountants op
zoveel manieren te
ondersteunen, welke rol
spelen IT partners dan
nog?

De juiste
implementatie
partners
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Hoewel Microsoft wil dat accountantskantoren over zelfvoorzienende technologie
beschikken, is het werken met een IT-provider nog steeds een goede optie die vaak
de voorkeur verdient.
Accountants willen digitaler en efficiënter gaan werken met hun
IT, data-analytics en bedrijfsoptimalisatie. Voor resultaten op
de lange termijn is echter vaak naast praktische implementatie
ook een strategische aanpak vereist. Bij de overstap te maken
naar technologie van de volgende generatie is vaak deskundige
hulp nodig. Daarbij kan ondersteuning door een gecertificeerde
Microsoft-partner echt het verschil maken.
Naast expertise vormen ook de kosten een grote zorg. De
meeste kleine en middelgrote bedrijven kunnen het zich niet
veroorloven om iemand in huis te halen die al de verschillende
elementen kan beheren en implementeren. Aangezien het
gemiddelde salaris van een senior-ontwikkelaar varieert tussen
€ 56.000 en € 125.000 per jaar, kost de inzet van een onderlegde
professionele partner met een bewezen staat van dienst in het
implementeren van Microsoft-technologieën een stuk minder.
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In onze ogen wordt het aandeel van de klant groter. Partners die
Microsoft-oplossingen leveren aan hun klanten hebben het druk.
Ze ondersteunen accountantskantoren met de ontwikkeling
van de benodigde services met behulp van een merk dat
zowel bekend als betrouwbaar is. En hoewel hun vaardigheden
uiteenlopen, moeten kleine ondernemers hun expertise zoveel
mogelijk benutten, vooral als alles wat het Power Platform te
bieden heeft willen inzetten.

Dit zijn de vragen die ze
zouden moeten stellen.

1. Behoor ik tot de doelgroep van de partner?

2. Kan de partner alle niveaus aan?

Al deze apps bevatten functies die helpen om geld te besparen,

De ideale klant voor een Power Platform-specialist heeft een aantal

Normaal gesproken, wordt de relatie met een leverancier

alledaagse taken. Uiteindelijk kan het jou, de klant, toch niet echt

klanten beter resultaat bieden. Misschien een bedrijf zoals dat van

van afdelingen of de organisatie op te lossen met de juiste

moderne werkwijzen, maar wil processen verder ontwikkelen en
jou?

Je bedrijf heeft delen van haar systemen naar de cloud gebracht,
maar heeft nog geen procedure om werkwijzen te innoveren en

stroomlijnen. Je team wil de processen verfijnen en automatiseren,

zodat ze effectiever kunnen zijn. Of, je weet nog niet precies hoe je
beschikbare informatie optimaal kunt benutten.

Hoewel je als eigenaar van een accountantskantoor ook zelf een

route kunt uitstippelen om het probleem aan te pakken en je status

onderhouden door de directie, die iemand zoekt om de problemen
technologie. Dit is iets wat aan het veranderen is. Accountantsteams vertakken zich vaak om oplossingen te vinden die

uitdagingen aanpakken waarmee ze op kleinere schaal worden

toegevoegde waarde te bieden door een probleem op te lossen
waarvan je niet wist dat hij of zij het voor je kon oplossen?

spreadsheet. Het kan ook zijn dat iemand op de HR-afdeling een
eenvoudiger systeem wil om bij te houden hoeveel werknemers
gebruikmaken van hun voordelen.
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je partner. Vraag naar de risico’s van technische achterstand en
ervoor dat je partner je aanmoedigt om je aan te passen aan

veranderingen binnen en buiten je branche, zodat je concurrerend
kunt blijven. Maar maak ook duidelijk dat je hem of haar hebt
ingehuurd om daar voor te zorgen.

komen om eenvoudige oplossingen te implementeren binnen één

Partners die kunnen laten zien dat ze worden ingehuurd om klanten

bewezen, kunnen ze als een betrouwbare partij bemiddelen tussen

zich in een goede positie om langdurige relaties te bevorderen.

andere teams en managers.

3. Is het een strategische partner?
Een Microsoft Power Platform-partner kan een belangrijke rol spelen
bij het bouwen van een reeks apps voor accountantskantoren.
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te definiëren.

hoe dit je vermogen om uitdagingen aan te pakken aantast. Zorg

team, proces of bedrijfsonderdeel. Nadat ze hun waarde hebben

hebt, waarom zou je hem of haar dan niet de kans geven om

uitdagingen begrijpt en die je kan helpen om een slimme oplossing

proces nodig heeft voor rapportage van data op een enorme

functionaliteit bij iemand op een financiële afdeling die een beter

partner die een bijdrage kan leveren als adviseur en de vereiste
En in gevallen waarin je een bestaande relatie met een partner

die jou kan helpen om je doelen te bereiken, die jouw unieke

Het is ook belangrijk dat je openhartige gesprekken voert met

Dit zijn uitdagingen waarbij een Microsoft-partner van pas kan

middelen en tools kan bieden om het probleem snel op te lossen.

schelen of de oplossing low-code is? Je wilt gewoon een partner

geconfronteerd. Vaak begint een vraag naar Power Platform-

te verbeteren, zou dat tijd en middelen kosten die je misschien niet
hebt. Overweeg in plaats daarvan om samen te werken met een

productiever te worden en minder tijd te besteden aan schijnbaar

te helpen hun financiële of andere doelen te realiseren, bevinden
De beschikking krijgen over tools die jij nodig hebt om succes te

hebben is geweldig. Als je het Power Platform echt leert begrijpen
met de support van een vertrouwde Microsoft-partner, krijg je

een diepgaand inzicht in wat deze tools kunnen doen als je bedrijf
groeit.

Het gaat
niet om het
kopen van
technologie,
maar om het
kopen van
oplossingen
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Er speelt zich een interessante tweedeling af in de technologiesector. Nu alle bedrijven
tech-bedrijven worden en digitale oplossingen bieden aan hun klanten, moeten we
niet kijken naar wat die technologie allemaal kan, maar naar wat we ermee kunnen
bereiken, het aangaan van unieke zakelijke uitdagingen.
De focus moet liggen op het probleem dat moet worden
opgelost en de doelen die moeten worden bereikt, in plaats van
de technologie waarmee het wordt opgelost. Accountants zijn
vaak niet technisch onderlegd en willen weten wat het resultaat
is van dat product, niet hoe het werkt. Ze willen weten hoe
hiermee het beheer kan worden verminderd, tijd kan worden
bespaard of nieuwe markten kunnen worden bereikt.
Deze overgang dwingt bedrijven ook om echt op een creatieve
manier de oplossingen te kiezen die het meest logisch zijn
voor hun klanten en om aangepaste oplossingen te bouwen
die echt aan hun behoeften voldoen. Dit is waarmee Power
Platform zowel accountantskantoren als Microsoft-partners helpt
uitblinken
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Power Platform pakt een aanzienlijk aantal zakelijke uitdagingen
aan en is flexibel genoeg om te voldoen aan de behoeften
van accountantskantoren met unieke en complexe problemen
waarvoor automatisering of een aangepaste applicatie nodig is.
Het kan elk probleem oplossen waarmee een bedrijfsonderdeel
worstelt, en dat is van onschatbare waarde.
Het werken met een Microsoft Gold-partner heeft ook een
toegevoegde waarde. Het is de validering van de ontwikkeling,
het vermogen en de expertise van je bedrijf waarmee je
betrouwbaardere partner voor je klanten wordt.

Een uitdaging voor
onze partners
Terwijl je nadenkt over de toekomst
van je bedrijf, willen we je het
volgende vragen: kun je voldoen aan
de eisen van klanten die nu meer
verwachten van bedrijfstechnologie?
Ben je klaar voor de uitdaging om je
klanten nog beter te helpen dan je al
deed?
Dan is het tijd om te ontdekken wat
het Microsoft Power Platform te
bieden heeft.

Maak kennis met Hikari!
Hikari is een Ierse Microsoft Gold Partner
met kantoren in Dublin en Nederland.
Hikari is een groep van toegewijde
business en technologie professionals
die efficiënte, op maat gemaakte
oplossingen creëren, geworteld in
ervaring en aangedreven door innovatief
design.
Voor bedrijven die op zoek zijn
naar eenvoudige oplossingen voor
ingewikkelde problemen, maakt Hikari
gebruik van de nieuwste automatisering,
business intelligence en low-code
technologie van Microsoft Power
Platform.
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Co-creatie en samenwerken met klanten
vormt de kern van Hikari’s filosofie - het
ontwikkelen van zinvolle bedrijfsgerichte
oplossingen die zijn afgestemd op
hun behoeften en hun verwachtingen
overtreffen.
Door tientallen jaren ervaring en
diepgaande kennis van de industrie,
brengt Hikari een verfrissend creatief
en toch verstandig perspectief naar elk
project. Het resultaat? Low-code en agile
oplossingen die consequent resultaten
leveren en transformationele verandering
stimuleren om waarde toe te voegen
aan organisaties, de productiviteit te
verhogen en de efficiëntie te verbeteren.

In een wereld die wordt gedreven door
data, zorgt Hikari ervoor dat uw bedrijf
de volledige mogelijkheden ervan benut.
Voor meer informatie over het bedrijf en
het team, bezoek: https://hikari.ie

Unit C2 Bluebell Ind Est
Bluebell, Dublin 12
Ireland

Nederland

Denise Bray
Denise.Bray@hikari.ie
+353861735651

Geertjan Lutjes
Geertjan.Lutjes@Hikari.ie
+31 6 1457 4517

Drukke accountantskantoren
houden van Power Accounting!
Hikari’s Power Accounting is ontworpen
in samenwerking met toonaangevende
accountancy professionals en is op
maat gebouwd op Microsoft 365 Power
Platform.
Een suite van slimme, innovatieve,
tijdbesparende apps; Power Accounting
pakt alle frustrerende handmatige
vertragende processen aan waar
accountantskantoren dagelijks mee
werken, waaronder:
• Grote, ingewikkelde Excel-spreadsheets
• Handmatig exporteren van cruciale
systeemgegevens
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• Repetitieve financiële procedures en
berekeningen aan het einde van de
maand
• Handmatig vergelijken van urenstaten
met facturen van klanten
• Tijdrovende rapportages en het
bijhouden van verkoop doelstellingen,
orders en voorraden
• Transacties op papier
Alle apps zijn ontworpen met eenvoud in
het achterhoofd en hebben vele functies,
zoals:
• Een mobielvriendelijke app die
integreert met interne applicaties
• Low-code agile oplossingen

• Directe toegang tot real-time
informatie

• Een suite van interactieve dashboards
en rapporten
• Een schaalbare oplossing om
toekomstige groei & vraag aan te
kunnen

Neem contact op voor meer informatie
over hoe u uw bedrijf kunt stimuleren
met Power Platform, of voor begeleiding
bij het selecteren van de juiste
implementatie partner.

