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Herman de Jonge is - na een onderbreking van twee jaar
- sinds 1 mei met een ambitieus programma terug bij
Unit4 als CEO van Unit4 Bedrijfssoftware. Unit4
Bedrijfssoftware biedt een breed pakket aan dienstverlening: Multivers boekhouden, Personeel & Salaris, Professional Services Automation, Audition, Auditor,
DocumentManager en het recent overgenomen Fiscaal
Gemak. Alle applicaties zijn schaalbaar voor kleine en
grote ondernemingen. Unit4 biedt zijn dienstverlening al
grotendeels vanuit de cloud aan, waardoor klanten flexibeler en met meer schaalbaarheid kunnen opereren.
Unit4 Bedrijfssoftware voegt hierdoor als partner nog
meer waarde toe voor de accountant en de ondernemer.
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‘De ondernemer en de accountant werken en communiceren zo beter en sneller. We laten dit live zien tijdens
onze Unit4 Tournee in september samen met ontwikkelingen op de korte en middellange termijn. We luisteren
naar onze klanten. Dat geldt niet alleen voor onze salesteams, maar ook voor mij en mijn collega MT-leden.
Hoe ervaren klanten onze producten? Ik wil het graag
uit eerste hand horen.’
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‘Zeker, wij hebben jarenlange expertise in de accountancymarkt die wij dagelijks inzetten voor onze klanten.
Daarnaast innoveren we onze dienstverlening op basis
van feedback van onze klanten. Een mooi voorbeeld is
ons PSA-platform dat we samen met gerenommeerde
kantoren uit ons Accountancy 2020-programma, zoals
onder meer Grant Thornton, Witlox van den Boomen,
MTH en Kroese Wevers, blijvend ontwikkelen.’
(" 

‘Zo’n 3000 accountants- en administratiekantoren werken met Fiscaal Gemak dat aangiften IB, Vpb en erf- en

schenkbelasting faciliteert in de cloud. Ook kun je hiermee, volledig geïntegreerd, de jaarrapporten klein en
micro samenstellen. Dat sluit aan bij de cloudtoekomst
van Audition en Auditor. Multivers boekhoudsoftware
is al grotendeels een cloudtoepassing en onze PSA-suite
(CRM, red.) en payrolltoepassingen zitten al in de
cloud. Wij gaan één open cloudplatform bieden met
daarin keuze uit verschillende toepassingen zoals: financieel, fiscaal, salaris, rapportage, CRM, Uren en DocumentManagement. Ondernemer en accountant hebben
toegang tot dezelfde informatie. Met heldere voor de
ondernemer op maat gemaakte dashboards. Iedere klant
heeft andere prioriteiten en stelt andere eisen. ‘Een horecaondernemer heeft andere vragen over zijn financiële
situatie dan een agrariër.’
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Unit4 Bedrijfssoftware is een gefocuste organisatie met
meer dan 300 man en een stevige R&D-afdeling. ‘De
toekomst is niet ver weg: robotics en AI zijn al realiteit. Gebruik hiervan in factuurherkenning is niet
nieuw, maar wel in een tool die automatisch privacygevoelige informatie in dossiers (on)zichtbaar maakt,
zodat er geen fouten kunnen worden gemaakt in compliance ten aanzien van de AVG. Ook komt data
steeds meer geautomatiseerd in de systemen. Accountants kunnen zich hierdoor meer focussen op advisering op basis van de analyses en dashboards van onze
oplossingen. Naast de ontwikkeling van onze platformen en dienstverlening bieden we klantgerichte oplossingen, zoals e-learning, om de (nieuwe) medewerkers
van kantoren makkelijker, beter en sneller met onze
software te leren werken zonder een kostbaar
consultancytraject. Unit4 Bedrijfssoftware streeft ernaar
de beste toepassingen te bieden waarmee ondernemer
en accountant gelijkwaardig met elkaar op kunnen
trekken!’


   



