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Atijd en overal 
Online samenwerken was nog nooit zo 
gemakkelijk.  Via het AccountAnders Portal kunt 
u uw jaarrekeningen en aangiften goedkeuren en 
voorzien van een digitale hand tekening. U hoeft geen 
documenten meer te ondertekenen, met de post 
terug te sturen, bellen enz. Dit bespaart u tijd en 
geld. 

Zodra er documenten voor u klaar staan, krijgt 
u hiervan automatisch een melding. In een hand
omdraai kunt u uw stukken bekijken, afdrukken  
en goedkeuren. 

Door de Cliënt Online app te downloaden, kunt u 
altijd en overal uw online dossier raadplegen. De app 
is beschikbaar voor Apple en Android toestellen.

Veilig en gebruiksvriendelijk
Via een beveiligde SSL internetverbinding is het 
AccountAnders Portal 24 uur per dag beschikbaar. 
Niet alleen op kantoor, maar ook thuis of onderweg 
met uw PDA. U hoeft niets te installeren. Bestanden 
zijn veilig opgeslagen in een datacenter. Uiteraard 
kunt u altijd een beroep doen op onze deskundige 
ondersteuning.

Overzichtelijk online archief
Wij helpen u om uw administratieve processen te 
optimaliseren. Met één login heeft u 24/7 toegang 
tot uw financiële gegevens, waar u ook bent. 
Uw jaarrekeningen, fiscale aangiften, tussentijdse 
cijfers zijn allemaal gemakkelijk, gerangschikt per 
boekjaar, terug te vinden. Extra jaarrekeningen 
opvragen is niet meer nodig, deze staan via het 
AccountAnders Portal altijd tot uw beschikking.

Persoonlijk en op maat
Het AccountAnders Portal biedt de mogelijkheid 
om naast financiële data ook andere belangrijke 
documenten te beheren. Zo kunt u contracten, 
polissen of uw testament veilig en overzichtelijk 
bewaren. Samen met uw accountmanager bepaalt u 
wat op het AccountAnders Portal wordt geplaatst. 
Het delen en raadplegen van bestanden is eenvou
diger dan ooit en is bovendien veel veiliger dan het 
versturen van bestanden via de email. 

U kunt ook anderen (tijdelijk) toegang geven tot het 
AccountAnders Portal, bijvoorbeeld uw adviseur 
bij de bank. U beslist zelf in hoeverre u anderen 
toegang verstrekt tot uw documenten.

De voordelen op een rijtje
n	Snel, veilig en gebruiksvriendelijk 
 documenten beheren.
n Persoonlijk online archief op maat.
n Bestanden veilig delen, raadplegen en beheren.
n XBRL/SBRproof.
n Efficiënt en kostenbesparend.
n Het AccountAnders Portal is een gratis dienst.

Binnenkort ontvangt u uw gebruikersnaam en 
wachtwoord. Deze geven u toegang tot het 
AccountAnders Portal. Heeft u vragen, dan kunt u 
contact opnemen met uw accountmanager of mailen 
naar mijnaa@accountanders.nl

AccountAnders portal: 
Grenzeloos gemak!

Het AccountAnders Portal
Als het gaat over uw financiële informatie zijn efficiëncy, veiligheid en continuïteit erg belang
rijk. Met het AccountAnders Portal, uw persoonlijke website, kunt u op een snelle en veilige 
manier informatie beheren en met uw adviseur uitwisselen. U heeft altijd en overal toegang 
tot uw belastingaangiften, jaarrekeningen en andere financiële data. Voortaan handelt u allerlei 
documenten en formaliteiten snel en eenvoudig via internet af. Met één login hebt u toegang tot 
alle informatie, onafhankelijk van plaats en tijd. Zo houdt u meer tijd over voor andere zaken. 
AccountAnders biedt deze dienst gratis aan. 



Via de email ontvangt u 
een gebruikersnaam en 
wachtwoord. Met deze 
gegevens kunt u op uw 
persoonlijke website 
inloggen. 

De adresregel begint met 
https://. Dit betekent dat u 
op een beveiligde omgeving 
inlogt, de s staat voor 
“secure”. Het dataver
keer wordt versleuteld 
verzonden.

Klik rechtboven op 
Klantenportal.

Vul uw gebruikersnaam en 
wachtwoord in en klik op 
Inloggen.

Na het inloggen heeft u 
binnen enkele seconden 
toegang tot uw eigen 
dossier en documenten.

Snel aan de slag



Wanneer een document 
ter goedkeuring voor u 
klaar staat, wordt u via 
de email hiervan op de 
hoogte gesteld. 

Houdt u dan tevens uw 
GSM bij de hand. Door 
middel van een SMS code 
wordt u nogmaals gevraagd 
uzelf te identificeren. 

Zo weten wij zeker dat ú 
het document goedkeurt.

Nadat u bent ingelogd, is 
het betreffende document 
meteen zichtbaar. 

Wanneer u de inhoud 
wilt bekijken, klikt u op de 
naam van het document.

Wanneer er acties voor 
u openstaan, zorgen wij 
ervoor dat u tijdig een 
seintje krijgt.

Documenten goedkeuren



U kunt het document 
bekijken, afdrukken, 
goedkeuren of afkeuren.

U wilt nog een extra op
merking of vraag plaatsen 
voor uw accountmanager? 
Ook dit is mogelijk.

Uw adviseur ontvangt van 
zowel de goedkeuring als 
de afkeuring een melding 
en zorgt voor verdere 
verwerking.

 Uw digitaal dossier is 
via het AccountAnders 
Portal  altijd en overal 
toegankelijk. De aangiften 
en jaarrekeningen van de 
afgelopen jaren zijn hier 
voor u inzichtelijk. 

In Accordering Online 
blijven al uw goedgekeurde 
documenten bewaard.

Via Upload stuurt u een 
bestand naar uw account
manager. Faxen, bellen of 
per post versturen is niet 
meer nodig.

Online dossier



Na het inloggen heeft u 
de mogelijkheid om uw 
gegevens aan te passen.

Uw gegevens zijn beveiligd 
en alleen door u in te zien 
en te bewerken.

Ervaar het gemak van het 
AccountAnders Portal!

Over AccountAnders
Alles wat u als ondernemer nodig heeft om succesvol te zijn onder één dak. Dát is de suc

cesformule van AccountAnders. Of u nu kiest voor een nieuwe website, uw eigen voorsprong 

vormgeeft in onze configurator of simpelweg de beste oplossing zoekt voor uw financiële 

administratie, u heeft de regie!

Helpdesk
 Heeft u vragen? Onze helpdesk staat voor u klaar om al uw vragen over het AccountAnders 

Portal te beantwoorden. De helpdesk is tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer 

0857608500 of op mijnaa@accountanders.nl. U kunt zich natuurlijk ook tot uw accountmana

ger wenden.

www.accountanders.nl

Mijn gegevens




