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28 maart 2022

GBNED publiceert rapport over 'portaalsoftware'
Onderzoeksbureau GBNED heeft een rapport gepubliceerd over het actuele aanbod van portaalsoftware
voor de accountancy, gericht op het online samenwerken door accountants- en administratiekantoren
met cliënten.
Het volledige rapport 'Portaalsoftware voor de accountancy' is gratis beschikbaar. Deze klantportalen zijn onder meer
bekend van het online digitaal documentbeheer voor klanten, waarbij klanten vaak ook toegang hebben tot wat meestal
een 'digitale kluis; wordt genoemd. Ook het digitaal ondertekenen van documenten, al dan niet in combinatie met het
online accorderen, maakt in de regel onderdeel uit van klantportalen.
"In de Europese eIDAS-Verordening uit 2016 wordt onderscheid gemaakt tussen drie vormen van digitaal
ondertekenen: de normale digitale handtekening, de geavanceerde elektronische handtekening en de gekwali ceerde
elektronische handtekening. Niet alle portaalsoftware biedt deze drie mogelijkheden", zegt Gerard Bottemanne van
GBNED.
Het rapport gaat ook over het koppelen met andere software door single sign-on, in combinatie met 2-factor
authenticatie, en het gebruik van de techniek OAUTH (2.0) om toegang te geven tot speci eke (privé)gegevens, die
opgeslagen zijn op een ander systeem, zonder gebruikersnaam en wachtwoord van dat systeem uit handen te geven.
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20 juni 2022

Gids boekhoudsoftware 2022 verschenen
GBNED heeft de 'Gids boekhoudsoftware 2022' uitgebracht. De achtste editie
van de gids geeft inzicht in nagenoeg alle standaard boekhoudsoftware die in
Nederland... 

NIEUWS

21 februari 2022

ICT Accountancy softwaregids 2022 verschenen
Onderzoeksbureau GBNED heeft de ICT Accountancy softwaregids 2022
uitgebracht. De gids geeft een zo compleet mogelijk inzicht van standaard
software voor de accountancysector. 

NIEUWS

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. 

NIEUWS

16 november 2021

Nieuwe 'Gids Salaris- en HRM-software' beschikbaar
GBNED heeft de 'Gids Salaris- en HRM-software 2021/2022' uitgebracht. 

MAGAZINE

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... 

