
Let’s talk digital accountant
WE ARE VGD

Digital accountant: wat betekent het voor mij als klant?

> Welke tools stelt VGD ter beschikking?

VGD heeft de voorbije jaren resoluut de kaart getrokken van de digitalisatie en de verdere uitbouw van haar adviestak. 
Deze kerngedachte zit verankerd in onze slogan, Let’s Talk.

Deze evolutie vertaalt zich in een continue verwerking van de documenten, een frequenter overzicht/inzicht van de cijfers 
en, in een (gespecialiseerd) advies op maat. Dat wij volop inzetten op deze evolutie kan je ervaren via onderstaande 
tools welke wij graag aanbieden binnen onze dienstverlening.

Indien je interesse hebt om één van onderstaande tools te gebruiken, neem gerust contact op met je adviseur en vraag 
je persoonlijke login gegevens.

EXACT ONLINE

Exact Online laat toe jouw administratieve processen te vereenvoudigen en automatiseren. Dit 
kun je doen door o.a. het inscannen van bonnetjes, het digitaal aanleveren van facturen naar een 
digitale brievenbus, het autoriseren van facturen voor betaling via de goedkeuringsmodule, het 

betalen van aankoopfacturen te automatiseren via betaalbestanden, het opvolgen van openstaande klanten (rappels 
versturen),… Hierdoor krijg je meer tijd om je te gaan focussen op je core business, en minder op het administratieve 
luik van je onderneming.

> Exact Online Documenten
Exact Online Documenten kan beschouwd worden als een digitaal genummerd doorzoekbaar archief van alle 
geboekte documenten (aankoop, verkoop en bankuittreksels). Exact Online Documenten is zowel doorzoekbaar 
op boekstuknummer als op relatie (klant/leverancier). Bijkomend voordeel is dat je je openstaande klanten en 
leveranciers eenvoudiger en efficienter kan gaan opvolgen samen met jouw adviseur.



Interesse in deze tools? Contacteer je adviseur om deze te activeren! 

> Exact Online App
De app is bijzonder praktisch om bonnetjes in te scannen. Dit kan je doen door simpelweg een foto te nemen, 
waarna het bonnetje rechtstreeks wordt doorgestuurd naar de boekhouding. Dit maakt het administratieve proces 
nóg eenvoudiger voor jou.

> Exact Online Verkoopfacturen (extra licentie van 10 euro per maand + activatiekost)
Ben je het beu om je facturen in Word of Excel op te maken? Kies dan voor een online facturatieprogramma. Via 
deze tool kan je gemakkelijk en snel verkoopfacturen opmaken met je eigen bedrijfslogo en -gegevens. Bovendien 
kan je de facturen ook opmaken via je smartphone of tablet. De verzonden verkoopfacturen worden automatisch 
verwerkt in de boekhouding. Bovendien kan je de betaalstatus van de facturen altijd en overal opvolgen, ook via de 
app. Indien de betalingsdatum verstreken is, kan je de klant snel en eenvoudig een betalingsherinnering versturen.

SILVERFIN PULSE

Wens je op recurrente basis inzicht in je cijfers? Silverfin Pulse helpt je je balans en financiële data 
beter te begrijpen en bezorgt je een overzichtelijke periodieke digitale rapportering opgesteld door 
jouw adviseur. Bovendien kan je doorklikken op de bedragen, tot op het niveau van de facturen en/of 
bankuittreksels en deze zelfs raadplegen. Silverfin Pulse is een cloud toepassing en toegankelijk via 
desktop, tablet en smartphone.

Contacteer je adviseur en vraag je login voor Silverfin Pulse! Wens je een specifiek rapport op maat? Maak dan een 
afspraak voor een adviesgesprek.

> be.vgd.eu/diensten/accountancy


