
Je collega’s vinden hun 
digitaal accountancykantoor 
de max. Wij weten waarom.
Als je denkt dat je als accountant alleen bent 
met je administratieve frustraties: think again. 
Negen op de tien accountancykantoren zien het 
(manuele) werk boven hun hoofd groeien. 
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Onze diensten en applicaties zijn het zoete antwoord op de zure gezichten die de 
tijdrovende (boekings)processen veroorzaken. Nee, we doen niet aan tovenarij; 
we zorgen alleen voor een efficiënte, gedigitaliseerde workflow die jouw manuele werk 
naar het verleden katapulteert.

Hoezo, efficiënt, snel en professioneel werken een verre droom? Niet met ons in de buurt. 
Wij helpen je met het hele digitaliseringsproces, en we doen dat op jouw tempo en op 
jouw maat. Een groot of klein kantoor? Dat maakt niet uit. Wij willen élke accountant de 
voordelen van plezant en vlot werken leren kennen.
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En zeggen dat Isabel Group dé 
(digitale) oplossing bij de hand heeft.



Weet je wat Isabel Group 
concreet voor jou kan doen?

Dankzij CodaBox, 
ontvang jij alle 
belangrijke data 
van je klanten 
- gebruiksklaar (!) -  
voor je 
boekhoudpakket..

Worden jouw 
facturen, en die 
van je klanten, 
ook daadwerkelijk 
betaald? Volg het 
feilloos op via 
Clearnox en verzend 
aanmaningen op een 
professionele manier.

Nog documenten 
om te ondertekenen? 
SignHere 
vereenvoudigt ook 
die papierwinkel. 
Je volgt de status 
online op en wint zo 
heel wat tijd.

Je stroomlijnt de 
aanlevering en 
verwerking van 
documenten via het 
ClearFacts-portaal. 
De voorgestelde 
boekingsposten 
valideren? Check! 
Van hobbelparcours 
naar digitale 
snelweg: ClearFacts 
effent het pad.



Maak de klik 
met digitaal boekhouden.

codabox.comcodabox.com

+32 (0)2 880 84 80
info@codabox.com



Als je samenwerkt met CodaBox, gaat er een 
wereld van efficiëntie voor je open. We leveren 
bankrekeninguittreksels, kredietkaartafschriften, 
facturen en loonboekingen digitaal af, in je favoriete 
software dan nog wel.

CODA is onze basisdienst. Wij halen de CODA-
bestanden van je klanten op bij de banken en 
transporteren ze naar je favoriete software. Daar gaat 
een belangrijk proces aan vooraf, want je klant moet 
hiervoor toestemming geven. En net dat is een pittige 
klus.

Behalve als wij het voor je doen, natuurlijk. We nemen 
contact op met je klant en zetten het administratieve 
proces met de banken in gang, ook al is dat bij elke 
bank anders. 

Speciaal voor jou:

• Nooit meer om de 90 dagen opnieuw 
toestemming vragen zoals bij vergelijkbare 
PSD2-diensten.

• Bye bye, vervelend papierwerk!

• Je krijgt een complete service: we 
controleren de nummering van CODA-
bestanden, geven zinvolle namen en 
sorteren per klant, boekjaar en rekening.

• Gedaan met reminders naar je klanten te 
sturen.

• Je werkt veel sneller en matcht CODA aan de 
rekeningbewegingen van je klanten.

• Je wint heel wat tijd.
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Speciaal voor jou:

• Tijdwinst: SODA verzamelt  de 
loonboekingen bij de sociale secretariaten. 

• Geen gedoe, geen fouten: je kiest zelf voor 
welke klanten jij de dienst activeert.

Met SODA ontvang je de loonboekingen van alle sociale 
secretariaten gebruiksklaar in je boekhoudpakket. 
Je hoeft dus niet meer zelf in te loggen in hun 
portaal. SODA is een digitale kanjer, ontwikkeld en 
gepatenteerd door CodaBox. Je betaalt 1 vaste, lage 
prijs: € 60 voor al je klanten, voor al je dossiers.

codabox.com

KMO’s vergeten al te vaak om je ook hun 
kredietkaartafschriften te sturen. Voortaan komen 
deze digitaal jouw kant op, als pdf of in XML-formaat 
gebruiksklaar in je software. CARO neemt je het 
manueel ingeven voor klanten van BNP Paribas, Fintro 
en Crelan uit handen.

Speciaal voor jou:

• Alle info elke maand netjes afgeleverd.

• Je bevrijdt je klanten van papier én zorgen.



VOILA bezorgt de digitale facturen aan je klanten als 
pdf en aan jou in UBL-formaat. Ze worden automatisch 
ingelezen door je klantenportaal, ERP-systeem en/of je 
boekhoudpakket.

VOICI levert de verkoopfacturen van je klanten meteen 
af in je boekhoudpakket. Uiterst handig én 100% gratis.
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• Een continue flow resulteert in een draaglijke 
piekperiode.

• Je ontvangt tevens Zoomit en 
Doccle-facturen.

Niet vergeten: met ons toegewijd supportteam 
binnen handbereik sta je nooit alleen bij 
eventuele problemen. Daarnaast vind je online 
ook een hele reeks video’s, een gigantische 
bibliotheek met veelgestelde vragen – 
én antwoorden  - en zijn er maandelijks 
infosessies. Voor je het weet, doe jij je digitale 
werk met je ogen toe. 

Speciaal voor jou:



clearfacts.be

De digitale snelweg 
tussen accountants en 
ondernemers.

clearfacts.be

+32 (0)3 369 55 66
info@clearfacts.be



Als jij wil dat je klanten massaal voor je kantoor (en jou natuurlijk) vallen, zijn efficiëntie 
en proactiviteit je toverwoorden. ClearFacts is een virtuele held omdat hij manuele 
tussenstappen zoveel mogelijk wegwerkt.

De veelzijdige toepassing digitaliseert en archiveert documenten en zet facturen meteen 
als boekingsvoorstel klaar. Na validatie worden deze geboekt in je boekhoudpakket. 
Via het overzichtelijke dashboard krijgen je klanten direct feedback over hun cijfers en 
in het digitale archief vinden ze snel al hun documenten terug. Betalingsvoorstellen zet jij 
voor hen klaar; zij keuren ze in een wip goed en betalen via het platform. 

clearfacts.be



De ClearFacts-flow clearfacts.be

Een helder inzicht in elke 
onderneming. Na verwerking 
bekijkt de ondernemer alle 
documenten en boekingen 
wanneer hij maar wil.

ClearFacts 
connecteert in 

2 richtingen met 
de meest gebruikte 

accountingsoftware.

Booking Factory is het 
paradepaardje. Het zet 

boekingsvoorstellen voor je klaar 
en boekt ze - eens gevalideerd 

-  in je boekhoudpakket. Dankzij 
artificiële intelligentie werkt dit 

proces steeds beter.

AIR 2.0 is onze straffe 
herkenningsmodule 

die online OCR 
combineert met 

zelflerende algoritmes.

Efficiënt documenten 
aanleveren via 

verschillende kanalen, 
in verschillende 

formaten.



Ook voor een stressvrije aangifte van 
personenbelasting.
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ClearFacts vereenvoudigt ook de personenbelasting 
van je klanten. Met onze PB-module wordt het 
verzamelen en archiveren van alle informatie dus een 
koud kunstje hé. Samenwerken met je klant gaat zo 
ook heel wat vlotter. 

Jij bereidt de aangifte voor… volledig in je vertrouwde 
ClearFacts-omgeving:

1. Je voert alle beschikbare gegevens in – per dossier 
of in bulk. 

2. Wij downloaden beschikbare documenten 
rechtstreeks van MyMinFin.

3. Je klant kijkt na, laadt eventueel extra documenten 
op en keurt goed. 

Enkel nog de aangifte berekenen en doorsturen
naar de FOD Financiën. Klaar! 



clearfacts.be

We durven het eigenlijk zweren: ClearFacts is vandaag 
de meest geavanceerde en gebruiksvriendelijke 
tool voor de Belgische accountant. Sinds 2013 is de 
ClearFacts-fanclub de grootste: 400 accountants en 
60.000 KMO’s zijn helemaal verkocht.

Samenwerking op z’n best.

Niet onbelangrijk: ClearFacts is het enige platform 
dat naadloos connecteert met de populairste 
boekhoudpakketten: Exact Online, Kluwer Adsolut, 
Kluwer Expert-M, Sage Bob, WinBooks en Wings. 

De communicatie tussen ClearFacts en deze 
boekhoudsoftware verloopt in twee richtingen, zo 
bieden we je uitgebreide dashboardingmogelijkheden 
waarmee je de cijfers tot leven kan brengen in een taal 

die je klant begrijpt. Dat maakt van Clearfacts de 
digitale snelweg tussen accountants en

ondernemers.



Met Clearnox volg je 
openstaande facturen op, 
van jou en van je klanten.

clearnox.comclearnox.com

info@clearnox.be



clearnox.com

’t Is niet plezant, maar helaas wel wekelijkse kost: 
ondernemingen die worstelen met de opvolging van 
openstaande facturen. KMO’s hebben wel zicht op de 
ontvangen betalingen, maar weten vaak niet wat er nog 
moet binnen komen.

Dan is een tool als Clearnox de welgekomen superman. 
De oplossing zorgt voor een gestructureerde 
communicatie met klanten. Clearnox stuurt 
automatisch herinneringen en aanmaningen (na jouw 
validatie), is volledig geïntegreerd in ClearFacts en is zo 
heel eenvoudig toegankelijk voor accountants en hun 
klanten. Al hoef je niet met ClearFacts te werken om 
Clearnox te  gebruiken.

Speciaal voor jou:

• Een vrolijker cashpositie: maar liefst 30% 
facturen zijn sneller betaald.

• Door de automatische herinneringen ebben 
frustraties rond het innen van facturen 
helemaal weg.

• Je trekt nieuwe klanten over de streep 
en maakt bestaande extra blij omdat een 
aanhoudend probleem vriendelijk de kop 
wordt ingedrukt.

Met deze methodische aanpak van het beheer van 
onbetaalde facturen bieden we jou gemoedsrust en 
zorgen we voor een professioneel imago bij je klanten. 
Je ziet ook meteen een reëel effect op het aantal uren 
dat aan het inzamelingsproces wordt besteed. Clearnox 
levert minstens 50% tijdwinst op, volgens onze klanten 
zelfs een pak meer.



Documenten digitaal tekenen. 
Snel, veilig en legaal.

signhere.besignhere.be

info@signhere.be 



signhere.be

Het klinkt misschien vreemd anno 2022, maar heel wat 
bedrijven volgen nog altijd een oldskool proces om 
documenten te laten ondertekenen door hun klanten. 
Printen, opsturen met de post, (lang) wachten op het 
ondertekende exemplaar, inscannen, opslaan in de 
database.

Met SignHere neem je de digitale route en 
waak je over je documentenstroom. Het is een 
supergebruiksvriendelijke en veilige oplossing om, 
bijvoorbeeld, die opdrachtbrief met je nieuwe klant 
te ondertekenen. Zonder gedoe, zonder papier en 
verzendkosten. Met dus heel wat tijdwinst voor jou én 
je klanten.

Er zijn 2 formules: Business en PRO. Op maat van jouw 
kantoor dus.

Starten kan op www.signhere.be
Meer informatie via info@signhere.be

Speciaal voor jou:

• Volledig legaal en veilig.

• Gebruiksvriendelijk en snel.

• Ondertekenen met e-mail, sms, itsme of 
.beID.

• Perfecte match met ClearFacts, AdminPulse 
en Silverfin.



signhere.be

Documenten goedkeuren en tekenen in 3 stappen

Upload het document, 
wijs de ondertekenaars 
toe, bepaal de 
ondertekeningsvolgorde, 
kies de 
ondertekeningsmethoden 
en verstuur het document.

Voorbereiden

Ondertekenaars 
kunnen veilig en legaal 
ondertekenen via e-mail, 
sms, itsme® of beID met 
hun favoriet toestel.

Goedkeuren & 
tekenen Volg de 

ondertekeningsstatus en 
verstuur herinneringen.

Opvolgen
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