Inzendingen (in alfabetische volgorde) die mogen pitchen voor het forum van het NBA Open Podium Accounttech 13 juni 2019
Organisatie

Korte omschrijving van de inzending
Een online selfservice Assurance platform dat accountants en auditors in staat stelt de volgende stap
te zetten op weg naar de digitale audit. Less Audit. More Assurance.
One stop shop waarin ondernemers in 1 app hun zaken (factureren, betalen, scannen,
bankrekeningen, documentmanagement) kunnen regelen
Een geautomatiseerd en geïntegreerd platform dat is in staat is om databestanden te importeren van
relaties en hiermee een (volledig) data gedreven dienstverlening aan te kunnen bieden. Zowel voor
audit, samenstel als (fiscale en HR) adviesdiensten.
Een volledig financieel en sociaal profiel (liquiditeit, solvabiliteit, identiteit, verzekeringen, contracten,
kredietwaardigheid, abonnementen, auto tot de kleur van je onderbroek…) m.b.v. banktransacties
analyse (PSD2)
Met de oplossingen van Klippa wordt het digitaliseren, autoriseren en verwerken van documenten
kinderspel, waardoor je tijd overhoudt voor het laten groeien van jouw business en die van je klanten.
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Invers | Fintech Enabler
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Omniboost
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RGS-wonen. RGS-wonen is een Onze bedrijfsdoelstelling is om alle woningcorporaties te laten profiteren van het RGS. Het idee voor
initiatief van Skarp sector
RGS-wonen komt voort uit de ambitie om het Referentie Grootboek Schema tot een succes te maken.
intelligence BV.
Voor ons zijn de voordelen zo evident dat we iedereen willen overtuigen om gebruik te maken van het
RGS in de financiële administratie. Of dit nu in het hart is of via een mapping, gebruik van het RGS
biedt een breed spectrum aan voordelen. Van datakwaliteit tot efficiëntie en van snelheid tot
transparantie
SelfBilling
SelfBilling.com biedt slimme facturatieprocessen om toegevoegde waarde en structuur te leveren in
het financiële proces. SelfBilling.com draait het proces om, de opdrachtgever en niet de leverancier
neemt het initiatief in het opstellen van de factuur.
Topicus
De accountant helpen voorkomen dat een ondernemer bij de Bijzonder Beheer-afdeling van de bank
komt, dankzij een blockchain-toepassing die monitoring van financieringsconvenanten mogelijk maakt
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Website of videomateriaal (indien beschikbaar)
https://www.1giantleap.nl
https://www.youtube.com/watch?v=cd05QvTQxfg

https://www.invers.nl
https://www.klippa.com/docs/klippa@openpodium

Omniboost helpt hotels, restaurants en andere hospitality-organisaties om hun boekhouding te
https://www.youtube.com/watch?v=bBIXj0tZ4F0 https://vimeo.com/236437046
automatiseren. Dat doet Omniboost door slimme koppelingen tot stand te brengen tussen accounancy
oplossingen en PMS (Property Management System) of POS-systemen (Point Of Sale).
www.skarp.nl en www.rgs-wonen.nl

https://www.selfbilling.com/
https://fyndoo.com/nl/nieuws/pitch-minder-snel-naar-bijzonder-beheer-dankzijblockchain

Overige inzendingen voor het NBA Open Podium, die toestemming hebben gegeven om hun deelname bekend te maken
Organisatie
a

Braindumplabs

b

Dapas

Korte omschrijving van de inzending
Online (cloud) projectmanagement/werkprogramma tool met een frisse nieuwe kijk op de flow binnen
projecten (audits)
Dapas compliance manager zorgt ervoor dat accountantskantoren het proces van clientacceptatie en
opdrachtacceptatie vollidige digitaal kunnen organiseren
Controleert administratieve gegevens in een online boekhouding op adminstratieve hygiëne, fiscale en
waarderingsrisico's
MindBridge Ai is an AI technology company for data-driven organizations that wants to deliver rapid
value to end-clients through deeper data insights and higher risk assurance for 100% of their data
sets.
Spreadsheets zijn nog steeds cruciaal bij talloze beslissingen. Maar ze zijn bijzonder foutgevoelig.
Daarom is er PerfectXL: de toolkit van Infotron en TU Delft waarmee Excelbestanden automatisch
worden gecontroleerd op menselijke fouten. PerfectXL maakt uw validatierapport in luttele seconden.
PerfectXL is populair bij financiële instellingen.
Het product RealtimeMonitor wordt met gebruikers (zoals de Universiteit Leiden) ontwikkeld om op
basis van continue data analyses invulling te geven aan Continuous Improvement en Continuous
Auditing. Op basis van algoritmes worden administraties continu gecontroleerd op risico’s en/of fouten.
Denk aan: dubbele facturen, verkeerde BTW-codes, fraudegevallen et cetera.

Website of videomateriaal (indien beschikbaar)
(https://www.focudis.com

https://securelogin.nu/en/
https://vimeo.com/206378917
https://www.smartbooqing.com/go-digital/
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Continuous Monitor

d

Mindbridge AI

e

PerfectXL

f

RealtimeIX

g

Secure Login

Single sign-on voor administratie & accountantskantoren naar meer dan 400 applicaties

h

Switch Go Digital van
Smartbooqing.

Switch Go Digital is een one-stop solution zodat accountantskantoren hun klanten simpel overzetten
naar een 100% digitale omgeving voor zowel ingaande en uitgaande facturen, in combinatie met
slimme automatische factuurverwerking.

https://vimeo.com/310529071
www.dapas.nl
https://vimeo.com/329358513
www.mindbridge.ai/products/ai-auditor/
www.PerfectXL.com

https://www.realtimeix.com/rm
https://www.analyticsinhr.com/blog/how-continuous-improvement-can-help-optimizehr-processes

