Inzendingen (in alfabetische volgorde) die gaan pitchen voor NBA AccountTech Open Podium - 25 juni 2020

1 AuditPedia

2 ClockAssist

AuditPedia, een contentplatform en online leeromgeving brengt een innovatief
platform. Het platform biedt naast vaktechnische kennis, achtergrondinformatie
over de beroepsgeschiedenis, beroepsethiek en beroepseer. O.a. digitale en
gedigitaliseerde boeken en artikelen , educatieve filmpjes, colleges, podcasts,
essays, columns, nieuwsanalyses.
ClockAssist is software die volautomatisch uren schrijft voor accountants en
boekhouders. Je voert je werkzaamheden uit en ClockAssist vertelt aan het einde
van de dag op één seconde nauwkeurig wat je hebt gedaan en voor welke klant.
Dit op alle gebieden van de werkdag. De volledige werkdag wordt in kaart
gebracht.

https://www.clockassist.com/

3 Deep Value Transformation

Deep Value Transformation levert een DTO (Digital Twin of Organisation) aan
https://youtu.be/_ZMaf8HOmzw
bedrijven. Naast technologie levert Deep Value een methode om de DTO in te
https://www.deepvalue.nl
richten. Een DTO wordt afgeleverd als een software product, waarmee het bedrijf
kan worden bestuurd.

4 Quest

Quest. Een product om heel precies de cash flow (i.e. rolling) forecasting & (whatif) scenario's door te rekenen voor het mkb. Daarop kunnen waarschuwingen
geplaatst worden voordat de ondernemer in eventuele problemen komt. Het gaat
om toekomst gericht advies. Bovendien biedt het een bibliotheek aan formulieren
om te delen voor financieringsaanvragen etc.

5 Finturi

Finturi heeft als doel om werkkapitaal uitdagingen van bedrijven op te lossen.
Finturi heeft hiervoor een factuurfinancieringsplatform gebouwd dat met
kunstmatige intelligentie risk scoring en blockchain-technologie combineert om
MKB-bedrijven financiering aan te bieden. Zij biedt via het platform risico
gewogen rendement aan de financiers van deze facturen.

https://www.youtube.com/watch?v=ODTw6bjRX_M

6 Intellifin

Intellifin is een online platform dat de administratie van de onderneming
interpreteert en volledig automatisch vertaalt naar een bedrijfseconomische
analyse. Ze voegt interactiviteit toe, filtert de niet-relevante informatie weg, legt
verbanden, vertaalt het resultaat in een leesbare tekst en laat vergelijking met
concurrenten toe. Standaardisatie is hierbij primordiaal.

https://www.intellifin.be/

7 JASP for Audit

JASP for Audit is een module voor het gratis en open-source statistisch software
platform JASP. De module heeft een workflow die automatisch de standaard
stappen van het steekproefproces doorloopt, daarbij automatisch de correcte
statistische technieken gebruikt, de resultaten interpreteert in niet-statistische
termen, en een leesbaar rapport produceert.
Pescheck. Wij helpen organisaties in het onboardingsproces van kandidaten te
voldoen aan de Wwft conform de anti-witwasrichtlijn.
Silverfin connecteert met alle boekhoudpakketten. Het automatiseert traditionele
afsluit workflows en verhoogt efficiëntie, nauwkeurigheid en winstgevendheid. De
analyse- en reporting tools voorzien in data en inzichten voor trusted advisorship.

https://jasp-stats.org/2019/07/25/jasp-for-audit-bayesian-tools-for-theauditing-practice/

8 Pescheck
9 Silverfin

10 VisionPlanner

Visionplanner zet data in bij risicogericht samenstellen. De recommendation
engine die momenteel door Visionplanner ontwikkelt wordt, geeft in het
samensteldossier suggesties aan de gebruiker van de software voor het
onderkennen van significante aangelegenheden in de planningsfase van een
samenstelopdracht.

https://www.pescheck.io/
https://www.silverfin.com/nl/resources/de-vier-sights-van-connectedaccounting

https://www.visionplanner.com/
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DO Dashboard is een online platform, waarmee accountant/adviseur als
vertrouwenspersoon van zijn klant een strategisch A4 plan kan opstellen,
monitoren en klant kan adviseren in het behalen van de doelstellingen. Met
behulp van de toolbox kan de accountant een adviestraject met zijn klant
doorlopen.
Exact Go is form of collaboration between accountants and small entrepreneurs
focusing on simplicity for the end user and the power of robotic accounting for
the accountant. Exact Go is for quotations and invoices that integrates with Exact
Online for accountancy.
FitchFinance helpt en ondersteunt organisaties door het inzetten van hoog
opgeleide, getalenteerde Finance professionals, Data en RPA specialisten. Van
Financials tot en met CFO’s en IT Auditors, van Data Analisten tot en met Lead
Data Scientists of RPA Lead. Veranderings-specialisten met meerwaarde. Meestal
tijdelijk, soms permanent.
Focudis is een online (cloud) projectmanagement/werkprogramma tool met een
nieuwe kijk op de flow binnen projecten (audits) dat in combinatie met
verschillende templates gebruikers in staat stelt om hun projecten (audits, review)
op een efficiënte wijze uit te voeren.
KYCOS is een Know Your Customer oplossing voor compliance, risicomanagement,
monitoring en audit ontwikkeld om financiële instellingen en professionele
dienstverleners te ondersteunen in het voldoen aan de eisen van de Wwft
2018/AMLD4&5 voor KYC, AML/CFT en PEP due diligence.
Outstanding24-software volgt openstaande facturen op vanuit de
boekhoudsoftware. Het automatiseert het debiteurenbeheer vanaf de eerste
herinnering tot en met een eventuele overdracht aan de deurwaarder. En het
geeft gebruikers, via standaard dashboards en maatwerkrapportages, informatie
waarmee de werkprocessen kunnen worden verbeterd.
Proco. Slogan “Zweap first, save money.” Een administratieve handeling met een
juridisch gevolg. Faciliteiten voor het verrekenen van vorderingen en schulden
tussen twee of meer B2B-partijen via een online platform, met (optioneel)
afwikkeling van restbedragen.
Syneton ondersteunt facturatie, tijdsregistratie, documentbeheer, taakbeheer en
rapporteringsnoden. Alle relevante gegevens worden bijgehouden, waaronder ook
alles m.b.t. compliance en kwaliteitstoetsing, zodat accountancykantoren altijd
wettelijk in orde zijn. De oplossing plaatst zich centraal in het ecosysteem.
TOCO is het platform waar alles draait rond jouw financiële administratie.
Facturen, betalingen, bankafschriften, btw-aangiftes, alles in 1 plaats! Dat geeft
jou en jouw accountant een duidelijk overzicht hoe uw bedrijf ervoor staat. Met
TOCO heb je toegang tot al jouw bankrekeningen vanuit 1 applicatie

KPMG Online Bedrijfswaarderingen stelt ondernemer en accountant in staat om
vervolgstappen voor de onderneming te bespreken en de impact hiervan op de
bedrijfswaarde. De ondernemer is in een kwartier tot een uur met alleen het
jaarverslag klaar en heeft hij direct een bedrijfswaardering tot zijn beschikking.

www.do-dashboard.nl

www.exactgo.nl
intro video: https://vimeo.com/396897478/1f68251549

www.fitchfinance.nl

https://focudis.com/nl/thuis/

https://www.kycos.nl/

https://outstanding24.com/

https://main.procoholding.nl/
https://dms.licdn.com/playlist/C4E05AQE_9qtDHSBl9Q/feedshare-video-captionsthumbnails-ambry-mp4_h264_crf28_720P/0?e=1587027600&v=beta&t=0QcNVLkzVnPfp4GI-scpDrWXbD_K2HgE_SWg0h0gqM

https://www.toco.eu/

https://kpmg.onlinebedrijfswaarderingen.nl/

