V&K-online
Alle a c c ountants zak e n via é é n p o r ta l
Wat is V&K-online precies?
V&K-online is de digitale toegang tot uw accountants
zaken. De manier om alle gegevens – altijd en overal –
te raadplegen. De manier om loongegevens te bekijken
en te wijzigen. De manier om conceptaangiften en
–jaarrekeningen te lezen en daar digitaal akkoord op
te geven. De manier om jaarstukken te publiceren bij
de Kamer van Koophandel. En reclamemakers roepen
dan erbij: dé manier om ook op het strand nog even
via je iPad te werken.
Altijd en overal toegang
Alle mogelijke bedrijfs
gegevens in één overzichte
lijke digitale dossierkast.
Die u altijd en overal kunt
raadplegen.

www.kromhout.com

Snel en efficiënt
Directe en korte communi
catielijnen tussen u en de
accountant, de fiscus, de
bank en de KvK. Nooit meer
kopietjes draaien!

Veilig
Goed over nagedacht,
uiterst kritisch getest
en voorzien van dubbele
authenticatie: veiligheid
boven alles!

Daar kun je op sturen.

Gebruiksgemak via het web
Snel aan de slag
Het mooie van deze webapplicatie is dat het zichzelf
wijst. Een introductie van een uurtje is voldoende
om wegwijs te geraken. V&K-online levert ook
nog een positieve bijdrage aan het milieu. Er gaan
zomaar per maand enkele duizenden enveloppen
minder op de bus!
Veiligheid: uiterst kritisch getest
De vele klanten die nu al met V&K-online werken,
zijn overtuigd van de veiligheid. Deze is uitgebreid
en zeer kritisch getest, zelfs met een legal hacker.
Er is een dubbele authenticatie ingebouwd, via sms,
daar is geen speld tussen te krijgen. Uw gegevens
zijn veilig achter dikke digitale kluisdeuren.

“De webapplicatie
V&K-online is een
uitstekende aanvulling op de dienstverlening van Van
der Veen & Kromhout
aan haar klanten.”

Meer weten?
Heeft u gerichte vragen? Wenst u een demonstratie?
Wilt u direct aanhaken? Uw relatiebeheerder bij Van
der Veen & Kromhout deelt zijn/haar kennis graag
met u. Of bel het kantoor bij u in de buurt.

Rolf Rudolphy,
IT-manager bij
Van der Veen & Kromhout
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De vele mogelijkheden van V&K-online
n Aangiften en fiattering:
n btw
n loonbelasting
n inkomstenbelasting
n vennootschapsbelasting
n pensioenen
n fiattering van de (concept) jaarrekening
n publicatie van de jaarrekening bij de KvK
n bankenrapportage
n opvragen van loonspecificaties,
journaalposten, betalingsoverzichten
n digitaal aanleveren van salarismutaties
n internetboekhouden
n gegevens inzien:
n jaarrekeningen
n aangiften
n loongegevens
n statuten en overeenkomsten
n pensioengegevens DGA
n ...en nog veel meer!

