Manage the process.
Control your progress.

Basecone.com

Als het tijd is om de administratie te verwerken komen
de tassen, dozen en ordners vol bonnen, declaraties
en facturen tevoorschijn. Van een factuur voor
drukwerk, tot de bon van een cadeau voor een collega.
Ze worden verzameld en bij de accountant afgeleverd.
Daar worden de documenten één voor één ingevoerd.
Vervolgens worden deze geboekt en opgenomen in het
boekhoudpakket. De laatste stap is het autoriseren en
archiveren. Klinkt als een prima systeem, toch?
De praktijk is anders. Bonnetjes raken zoek en er zitten
fouten in de declaraties. Je eindigt met tientallen Excelbestanden, maar geen enkele bevat alle informatie. Het
hele proces duurt te lang en kost te veel geld. Dit kan
beter.

Met Basecone beheers je het volledige autorisatieproces.
Sneller je declaraties indienen en automatisch facturen
boeken? Niet langer nadenken over wie akkoord moet
geven? In één oogopslag zien waar je facturen blijven?
Het is mogelijk.

2

Inhoudsopgave
.01 Wat doet Basecone?
.02 Over ons
.03 Voordelen van Basecone
.04 Efficiënte software voor accountants
.05 Snelle en veilige software voor bedrijven
.06 Mogelijkheden
.07 Naadloze integratie met de grootste boekhoudpakketten
.08 Ik wil aan de slag, en nu?

3

Wat doet
Basecone?
We zijn dé standaard op het gebied van digitale documentverwerking. Met
Basecone heb je het autorisatieproces volledig in de hand. Facturen, bonnetjes
en andere documenten lever je gemakkelijk aan in Basecone. Door OCR (optical
character recognition) te combineren met opgeslagen regels, doet Basecone een
zo volledig mogelijk boekingsvoorstel. Goedgekeurd? Dan kun je ze tot 10 stuks
tegelijk controleren en automatisch boeken in de met Basecone gekoppelde
boekhoudpakketten (Twinfield, Exact Online, AccountView, Xero, Unit4). Je kunt
gelijk de facturen automatisch toewijzen aan de juiste persoon.

Optical character
recognition
Met optical character recognition software
zijn we in staat om relevante data uit
gescande documenten te halen. Dit
betekent dat jij een bon kunt uploaden
van bijvoorbeeld een lunch met een
zakenrelatie en onze software hier onder
andere het bedrag voor en na btw en de
adresgegevens uit weet te filteren.
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Over ons
Wij maken het leven van accountants én ondernemers
gemakkelijk. Met innovatieve oplossingen en slimme
systemen bepalen we de nieuwe standaard van
documentverwerking. Basecone maakt onderdeel
uit van Wolters Kluwer Tax & Accounting Europe. Bij
Basecone draait het om teamwork. We werken met veel
zorg, aandacht en plezier om het beste uit Basecone en
jouw onderneming te halen.
Meer dan 150.000 administraties en ruim 2.500
accountants- en administratiekantoren maken gebruik
van Basecone. Dat is niet niks! Daarom werken we
in Nederland en Portugal elke dag samen aan het
ontwikkelen en onderhouden van goede software voor
onze gebruikers.

“

Manage the process.
Control your progress.

“
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Voordelen
van Basecone
1.
2.
3.

4.

Alles in de cloud
Basecone is een 100% cloud-oplossing:

Verwerking in real time
Documenten worden real time

altijd en overal beschikbaar via internet.

en automatisch verwerkt in je

Je kunt direct na aankoop je bonnetje

boekhoudpakket. Daarnaast zorgen

uploaden.

opgeslagen boekingsregels voor een zo
compleet mogelijk boekingsvoorstel.

5.

Snel en gemakkelijk
aanleveren

Meerdere documenten
tegelijk boeken

Het aanleveren van je documenten kan op

In Basecone heb je goed overzicht in de

verschillende manieren. Je kunt ze (laten)

status van al je documenten. Documenten

e-mailen, direct uploaden in Basecone, of

zijn gemakkelijk te sorteren en je kunt ze tot

aanleveren via onze app.

10 stuks tegelijk controleren en boeken.

6.

Efficiënte workflow

10 jaar veilig opgeslagen
in archief

Met Basecone heb je volledige controle over

Documenten blijven 10 jaar veilig opgeslagen

de documentenstroom. Door autorisatieflows

in Basecone. Zo voldoe je aan de eisen van de

komen documenten bij de juiste persoon

Belastingdienst.

terecht voor goedkeuring.
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“

De kwaliteit van de
informatie die Basecone
scant, is beter dan die
van andere scan- en
herkenoplossingen.
- Arjan Schipperus,
Managing partner bij RS
Finance

“
Efficiënte software
voor accountants
Basecone is opgericht voor en door accountants. In Basecone zijn
facturen niet alleen altijd snel te vinden voor jou als (assistent)
accountant, maar ook voor jouw klant. Je raakt nooit meer een
factuur kwijt en hebt altijd alle documenten bij de hand. Met behulp
van OCR en door jou ingestelde boekingsregels maakt Basecone
een boekingsvoorstel die jij direct kunt doorboeken. Het zelflerende
systeem maakt deze voorstellen alleen maar accurater, naarmate je
Basecone vaker gebruikt.
Door de mogelijkheid van continue uitwisseling van facturen, bonnen
en declaraties tussen jou en de klant, ontloop je piekbelasting in
kwartaal maanden en is de boekhouding altijd up-to-date.
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Efficiënte software
voor accountants

Veilig bewaard

Handige apps

Alle documenten blijven 10 jaar veilig

Altijd en overal declaraties en facturen

opgeslagen in de cloud.

inleveren en autoriseren.

Altijd inzicht

Bespaar tijd

Overzicht van te taggen, boeken en

Automatische herkenning en volledige

autoriseren documenten.

ondersteuning van UBL facturen.
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Snelle en veilige
software voor
bedrijven
Geen gedoe meer met papieren declaraties die bij de verkeerde collega
belanden. Met de Basecone workflow heb je alles overzichtelijk. Je
kunt documenten altijd en overal zelf beoordelen of laten beoordelen
door één of meerdere collega’s. Zo gaat een factuur of declaratie
niet onnodig heen en weer. Je hebt direct inzicht in en controle over
de bijbehorende gegevens van de factuur, zoals bijvoorbeeld de
factuurdatum of grootboekrekeningnummer. Dit staat allemaal in een
gemakkelijk overzicht, met alle informatie in één oogopslag.
Basecone herkent aangeleverde facturen automatisch en doet
een boekingsvoorstel die je gemakkelijk controleert en accordeert.
Documenten worden opgeslagen in de cloud waardoor je ze altijd en
overal kunt inzien.

“

Wij besparen door

Basecone aanzienlijk
veel administratieve
rompslomp. Daardoor
hebben we veel meer
tijd over, die we in onze
klanten kunnen steken.
- Chris Boonstra,
Adviseur bij CBEE Clever

“
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Voordelen voor bedrijven

Overzicht en controle

Declareren

Nooit meer een factuur kwijt en altijd

Eenvoudig en efficiënt declaraties indienen

inzicht in de status.

en verwerken.

Online archief

Handige apps

Documenten staan tien jaar veilig online en

Apps voor aanleveren, declaraties en

zijn altijd beschikbaar.

autorisaties.
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Mogelijkheden
Met Basecone heb je het digitale documentverwerkingsproces volledig in
de hand. Letterlijk en figuurlijk. Je kunt documenten niet alleen uploaden
en accorderen via de Basecone webapplicatie, met de Basecone app en
Spenser kan dit ook eenvoudig via je mobiele telefoon.

Webapplicatie
Met de Basecone webapplicatie lever je snel en eenvoudig facturen,
bonnen en andere documenten aan. Ook kun je meerdere documenten
tegelijk aanleveren. Het proces wat bij een binnenkomende of uitgaande
factuur hoort, wordt volledig geregeld in Basecone. Van uploaden, tot
verwerken en autoriseren.
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Basecone Spenser
Declareer direct! Upload facturen en bonnen simpel en snel, door met
Spenser een foto te maken. Wanneer je de declaratie verstuurt staat
deze gelijk in Basecone als UBL factuur, klaar om geboekt te worden.

Maak een foto

Simpel versturen

Makkelijk te verwerken

Met de app maak je extra

Een declaratie verstuur je

Declaraties komen in Basecone

scherpe foto’s van je bonnetjes

eenvoudig en snel, direct door

als UBL factuur op regelniveau.

en facturen.

naar Basecone.
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Basecone app
Ook het autoriseren van facturen kan heel eenvoudig via je telefoon. Zo
heb je alle facturen binnen enkele seconden goedgekeurd. Superhandig!

Efficiënt en betrouwbaar

Alles onder controle

Verwerking in realtime

Facturen worden automatisch

Altijd en overal controle over

Nooit meer een factuur kwijt,

gekoppeld aan de juiste

te autoriseren facturen in één

niet lang hoeven wachten op

medewerkers.

overzicht.

autorisatie.
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Bespaar tot 80% van je
tijd aan administratief
uitzoek- en boekwerk
Basecone houdt het graag simpel. Je betaalt alleen voor wat je daadwerkelijk gebruikt.
Zo betaal je nooit te veel.

Met Basecone premium upload je met gemak losse facturen, bonnen, documenten én declaraties.
Basecone premium kost €1 per administratie per maand. Voor elke geboekte factuur betaal je €0,29.
Gebruik maken van meer features? We bieden ook een declaratie- en autorisatie management module aan.

Declaratie module
Dien gemakkelijk en snel declaraties in met Basecone
Spenser. Maak een foto van jouw bonnen en facturen en
schiet deze direct door naar het Basecone systeem.

Voor de declaratiemodule betaal je €3,50
per gebruiker per maand.

Autorisatie management module
Met de autorisatie management module wijs je facturen
digitaal toe, zowel in onze webapplicatie als met de
Basecone app. Ook kunnen facturen worden geaccordeerd
met een automatische blokkade voor betaling. Zo wordt
geen enkele factuur ongecontroleerd betaald.

Voor autorisatie management betaal je €4,50 per
autorisator per maand.
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Volledige integratie
met de grootste
boekhoudpakketten
Slimmer documenten verwerken, herkennen,
autoriseren en boeken in combinatie met Twinfield,
Exact Online, Unit4 en AccountView
In Basecone geboekte documenten worden automatisch doorgestuurd naar jouw
boekhoudpakket en zijn binnen enkele seconden beschikbaar. Basecone genereert na
aanlevering een boekingsvoorstel dat met één druk op de knop automatisch geboekt
kan worden. De gegevens kunnen door Basecone eenvoudig worden aangemaakt
of aangevuld op basis van de factuur en worden realtime opgeslagen. Alle facturen
vanuit het onderliggende boekhoudpakket zijn direct zichtbaar in Basecone.

“

Basecone is ideaal voor
de ondernemer die geen
papieren meer in handen
krijgt en wèl al zijn
facturen wil zien.
- Westerveld & Vossers

“
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Ik wil aan de slag, en nu?
Watch & learn

Basecone zelf proberen?

We proberen het gebruik van Basecone zo

Geïnteresseerd in Basecone, maar weet je

eenvoudig en intuïtief mogelijk te maken.

nog niet zeker of het geschikt is voor jouw

Toch kunnen we ons voorstellen dat je

organisatie? Probeer Basecone dan twee

meer uitleg wilt. In onze online webinars

weken gratis uit! Je krijgt toegang tot al

laten wij alle mogelijkheden van Basecone

onze features: van Basecone Premium tot

zien, zodat jij kunt zien wat Basecone voor

de declaratie- en autorisatie management

jouw organisatie kan betekenen.

modules.

Inschrijven webinar

Aanmelden free trial
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Kantoor Baarn: Eemweg 8, 3742 LB Baarn, 085-4011290
Postadres: De Beek 9-15, 3871 MS Hoevelaken

