
Beter  
samen  
werken
ClearFacts digitaliseert de instroom van  
documenten, van invoerkanalen tot en met volledige 
boeking in uw bestaande boekhoudsoftware.  
Uw klant, de ondernemer, kan dankzij ClearFacts zijn 
financiële administratie eenvoudig digitaliseren.

ClearFacts biedt een omgeving waarin  
accountant en ondernemer efficiënter en  
slimmer kunnen samenwerken.
 



“We merken duidelijk dat onze klanten beter 
geïnformeerd zijn. Ze moeten niet meer  
wachten tot wij met de cijfers komen.  
Klanten geven veel meer feedback en stellen 
vragen die er echt toe doen.” 

Bert Clymans 
Partner Ac|s

Bied uw klanten een portaal 
voor de digitalisering van hun 
financiële administratie
ClearFacts biedt een uniek samenwerkingsplatform aan voor  
accountants en hun klanten. Op dit platform krijgt de ondernemer een 
duidelijk, actueel inzicht op de financiële situatie van zijn/haar bedrijf. 
De klant krijgt ook toegang tot een veilig digitaal archief dat eenvoudig 
doorzocht kan worden. Ook betalingen klaarzetten ging nog nooit zo 
makkelijk met de handige goedkeuringsflow. Door deze digitalisatie 
winnen zowel de accountant als de ondernemer aan tijd en inzcht. 

Digitaal inlezen • Automatische tekstherkenning • Sneller en slimmer  
inboeken • Betalingen voorbereiden en goedkeuren • Actueel inzicht

I like my 



Optimaliseer uw  
boekingsproces en workflow
ClearFacts is een veelzijdige toepassing die complementair is aan uw boek-
houdsoftware. We digitaliseren en archiveren de instroom van documenten en 
zetten facturen klaar als boekingsvoorstel in uw favoriete boekhoudsoftware. 
Het dashboard zorgt voor een directe terugkoppeling van de boekhouding naar 
uw klanten, zo genieten zij volop mee van uw professionele dienstverlening. 

Uit onze jaarlijkse klantbevraging blijkt dat 80% van onze klanten hun kantoor- 
efficiëntie reëel heeft kunnen verhogen dankzij ons samenwerkingsplatform.  
Bent u de volgende?

“80% van onze klanten hebben hun  
kantoorefficiëntie kunnen verhogen  
dankzij het samenwerkingsplatform  
van ClearFacts.”

Tom Vanhoorne
Managing Director ClearFacts

facts clear 



#1
Welkom digitaal inlezen, 
vaarwel papier
Alle documenten worden eenvoudig ingevoerd en gedigitaliseerd  
via het platform. Door het grote aanbod aan invoerkanalen en  
bestandsformaten gebeurt dit op maat van de gebruiker en de  
wijze waarmee zowel u als uw klant best vertrouwd zijn.  
Alle documenten worden veilig opgeslagen in de ClearFacts  
Cloud omgeving. Door de open architectuur van ClearFacts  
kunnen we makkelijk integreren met andere platformen en software.

Accounting on the go 
dankzij de mobile app
Via de ClearFacts mobile app kan u makkelijk  
communiceren met uw klanten, en vice versa.  
De app wordt meer en meer het verlengstuk van het 
online klantenportaal. We bieden accountants- 
kantoren ook aan om de app aan te passen met hun 
eigen naam en branding. Zo krijgt u 24/24 toegang 
tot een gepersonaliseerd, actueel en volledig online 
archief. Handig toch, zo’n mobiele boekhouding?

  — Eenvoudig en papierloos



#3
Sneller en slimmer  
boekhouden
Automatische boekingsvoorstellen worden eenvoudig 
klaargezet op basis van eerder ingegeven data in de 
boekhoudsoftware. Hierna dient u alleen nog te  
valideren. Dit kan online in de ClearFacts Booking  
Factory of in uw vertrouwd boekhoudpakket.  
De (gevalideerde) boekingsvoorstellen worden via  
unieke bidirectionele connectoren doorgestuurd en, 
zonder verdere tussenstappen, geboekt in uw boekhoud-
software. Zo kan u sneller en veiliger boekhouden.

#2
Gedaan met overtypen, 
leve automatische  
tekstherkenning
Alle documenten worden bij invoer gecategoriseerd als 
aankoopfactuur, verkoopfactuur of divers document. 
Tijdens het herkennen van de facturen worden alle  
relevante basisgegevens afgelezen en gecodeerd  
(datums, tegenpartij, factuurnummer, factuurbedrag,…). 
Een innovatieve herkenningsmodule zorgt in een paar  
seconden tijd voor een machinale gegevensherkenning.  
Zo doet ClearFacts het repetitieve werk voor u.  
Dat levert niet enkel tijdswinst op, maar zorgt ook  
voor minder fouten. 

  — Efficiënt en accuraat

  — Geïntegreerde werking



Een veilig digitaal archief
Het online archief van ClearFacts is overzichtelijk, veilig en 24 op 24 
toegankelijk. Alle communicatie gebeurt via een versleutelde  
verbinding. ClearFacts doet regelmatig een beroep op ervaren hackers 
om alle systemen te testen en anderen met slechte bedoelingen voor 
te blijven. Er worden ook continu back-ups gemaakt waardoor  
gegevens geen kans krijgen verloren te gaan. Veiligheid boven alles!

  — Vlot en makkelijk  #4
Betalingen voorbereiden 
en goedkeuren
Dankzij de betaalmodule van ClearFacts behouden zowel u 
als uw klanten de controle over de bedrijfsfinanciën. Jullie 
krijgen telkens een mooi overzicht van welke facturen nog 
openstaan en welke niet. Uw klant kan elke betaling zorge-
loos met enkele clicks online (laten) uitvoeren.  
Optioneel kunnen ze de uitvoering van betaling pas toelaten 
als deze door een daartoe gemachtigde persoon werden 
goedgekeurd. Door deze geautomatiseerde workflow kan u 
dan ook een pak sneller én veiliger betalen. 



#5
Actueel inzicht in  
bedrijfsprestaties
Het dashboard is een plek waar weloverwogen beslissingen 
genomen worden. Na verwerking worden alle documenten en 
boekingen opnieuw beschikbaar gesteld aan de ondernemer 
via het ClearFacts klantenportaal. De kerncijfers en evoluties op 
het dashboard worden opgebouwd met de meest recente data. 
Ondernemers en kmo’s hoeven niet meer te wachten op de  
kwartaalresultaten of de jaarafsluiting voor een update van hun 
resultaten. Accountant en ondernemer delen steeds dezelfde 
informatie.

  — Continu en actueel inzicht



Contact
Heeft u een vraag of wenst u meer informatie?
Aarzel niet en contacteer ons vrijblijvend,  
we helpen u met plezier verder. 
  
Tot snel! 

Adres kantoor:  
Posthoflei 1, 
2600 Berchem – België
 
Tel: +32 (0)3 369 55 66 
Algemeen: info@clearfacts.be 
Support: support@clearfacts.be
 
BTW: BE0539.930.110
 
www.clearfacts.be


