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14 januari 2022

GBNED-rapport 'Practice management software
voor de accountancy'
GBNED heeft een nieuwe editie van het rapport 'Practice management software voor de accountancy'
uitgebracht.
Het aantal leveranciers met standaard software voor de accountancy is afgelopen twee jaar geconsolideerd. Het aanbod
van practice management software is daarentegen juist uitgebreid naar achttien verschillende oplossingen,
constateert het onderzoeksbureau. Het gaat dan in verreweg de meeste gevallen om oplossingen die (veel) verder gaan
dan louter relatiebeheer (oftewel CRM) en ook functies bevatten op het gebied van onder meer document management,
procesbeheer en planning & control.
Ook internationaal wordt practice management software (PMS), onder andere voor accountants- en
administratiekantoren, aangeboden. Enerzijds als software onder dezelfde noemer en anderzijds bijvoorbeeld als
'projectmanagement en -planning', 'workspace software for teams', 'app for work and productivity' of 'team
collaboration'.
De nadruk bij de meeste tools ligt op het samenwerken aan projecten door teams. "Hoewel wij van mening zijn dat dit
slechts een deeloplossing is van practice management software voor de accountancy zijn er kantoren die dergelijke
tools met succes inzetten in hun kantoorpraktijk", aldus GBNED. In de nieuwe uitgave van het rapport is dan ook een
(korte) opgave opgenomen van een aantal van deze tools.
Het rapport kan gratis worden opgevraagd.
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Nieuwe 'Gids Salaris- en HRM-software' beschikbaar
GBNED heeft de 'Gids Salaris- en HRM-software 2021/2022' uitgebracht. 
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15 november 2021

FD: 'Riant belastingvoordeel voor partners van
kantoren staat op het spel'
Door twee ontslagzaken van partners van Deloitte en EY staat de bvconstructie voor honderden partners van accountants-, advocaten- en
advieskantoren mogelijk op... 
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15 september 2021

Van de aktetas naar de cloud?
Zijn mkb-accountantskantoren al zo ver dat digitalisering en automatisering volledig worden omarmd? Kunnen
ordners en aktetas worden vervangen door de cloud? Verkennend... 
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Gids boekhoudsoftware 2021 verschenen
GBNED heeft de 'Gids boekhoudsoftware 2021' uitgebracht. De publicatie
geeft inzicht in nagenoeg alle standaard boekhoudsoftware die in Nederland
op de markt is... 
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FT: Plannen voor Europese regio EY onderstrepen
problemen bij echte integratie big four
Een geplande reorganisatie van 25 West-Europese member rms zorgt voor
onrust bij de partners van de internationale EY-organisatie. Volgens de
Financial Times is... 

