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Sinds begin 2017 werkt accountantskantoor Van Wezel accountants en  

adviseursuit Rijnsburg naar volle tevredenheid met de nieuwe online portal  

OfficeCom. Met OfficeCom kunnen accountants en hun klanten online  

simpel en veilig documenten uitwisselen.  Directeur Wilbert Star van Van Wezel  

accountants en adviseurs is blij met deze tool. “Een doorsnee portal is verweven 

met allerlei systemen. Dat maakt het nodeloos duur, traag en ingewikkeld. 

Met OfficeCom kunnen mijn klanten via hun smartphone, tablet of computer 

gemakkelijk online bestanden delen uit ons documentmanagementsysteem.”

Wilbert Star
Directeur Van Wezel accountants en adviseurs

“Mijn klanten zijn heel tevreden met OfficeCom”

Referentverhaal



Omslachtig en tijdrovend 
“Wij hechten al jaren veel belang aan automatisering. Dit heeft ons geen windeieren 

gelegd”, glimlacht Wilbert Star. Zijn accountantskantoor viert dit jaar haar veertig-

jarig jubileum en is gestaag gegroeid naar een groot personeelsbestand van meer 

dan zeventig medewerkers. Zij ondersteunen een groot aantal kleine tot grote 

mkb-klanten in diverse branches. Voordat Van Wezel accountants en adviseurs  

OfficeCom gebruikte, verliep het delen en goedkeuren van documenten vooral via 

e-mail. Omslachtig en tijdrovend. Of zoals Wilbert Star het typeert: inefficiënt met 

veel handelingen, een hoog aantal mensuren, grote kans op fouten met soms zelfs 

zoekgeraakte documenten.

Betere automatiseringsoplossingen
“We gebruiken Unit4 Multivers en zoeken steeds naar betere 

automatiseringsoplossingen zoals OfficeCom. Een ideale online oplossing voor  

accountants én hun klanten om simpel, veilig en snel online documenten uit te  

wisselen. Zeker voor accountantskantoren met een documentmanagementsysteem 

dat op de eigen server staat en niet via de cloud bereikbaar is.”

“Met OfficeCom kunnen mijn 

klanten via hun smartphone, 

tablet of computer gemakkelijk 

online bestanden delen uit ons 

documentmanagementsysteem.”

Wilbert Star,

Directeur Van wezel accountants en 

adviseurs



De nieuwe tool koppelt in het documentmanagementsysteem eenvoudigweg een 

bestandseigenschap aan een document zodat het bestand automatisch in de portal 

wordt weergegeven. Op het moment dat de bestandseigenschap wijzigt, krijgt de 

klant direct een e-mail met een link naar het gewijzigde document. Vervolgens kan 

de klant het nieuwe document op zijn smartphone, tablet of computer inzien en 

downloaden. Bovendien kunnen publicaties in OfficeCom altijd weer gemakkelijk 

worden verwijderd.

Uitbreiding functionaliteit
Volgens Star gebruikt zijn accountantskantoor OfficeCom vooral om documenten 

zichtbaar te maken voor klanten. Denk aan jaarrekeningen, belastingaangiften, 

KvK-uittreksels en oprichtingsaktes. Kortom, alle bestanden die de klant belangrijk 

vindt en zijn opgeslagen op de server van Van Wezel accountants en adviseurs. De 

nieuwe applicatie kent echter veel meer toepassingen. Wilbert: “Bijvoorbeeld voor  

goedkeuring van documenten, inzien van je financiële administratie, up- en  

downloaden van actuele bestanden en actuele meldingen wanneer een bestand 

is ‘ververst’. De functionaliteit van OfficeCom breidt zich bovendien gestaag uit  

omdat gebruikers specifieke wensen en eisen hebben.”

“Een ideale online oplossing voor accountants én hun klanten om 

simpel, veilig en snel online documenten uit te wisselen.“
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Tevreden klanten
Directeur Star ziet het snel en eenvoudig beschikbaar stellen van alle relevante  

documenten aan zijn klanten als het grootste voordeel van OfficeCom.  

“Mijn klanten zijn heel tevreden over de online portal. Ze vertellen me dat hiermee 

stappen vooruit zijn gezet – makkelijk, overzichtelijk, snel, flexibel, veilig. Dat 

geldt niet alleen voor mijn klanten maar ook voor ons als accountant. Daarom 

raad ik OfficeCom aan voor iedere accountant die nog niet via een portal werkt. 

Dus ook de kleine accountantskantoren! Niet alleen de  implementatie van deze 

nieuwe cloudapplicatie is simpel en de werking eenvoudig. Tevens hebben zowel 

de accountant als de klant geen online boekhoudpakket meer nodig, wat weer 

kosten scheelt. De boekhouding gebeurt op de server van de accountant in  

combinatie met een scan- en herkenoplossing. Zo kan de klant zonder extra  

kosten voor online pakketten de gehele geboekte administratie (tot de gescande  

documenten) online inzien.”


