
DIGITAAL AANLEVEREN, 
COMMUNICEREN EN ACTUEEL INZICHT

Efficiënt  samenwerken via Mijn Schuiteman



INLEIDING

Het op tijd aanleveren van bonnen en 
facturen kan best frustrerend zijn voor 
ondernemers, maar ook voor accountants. 
Ga maar na: u bent druk met ondernemen 
en vergeet de administratie. Uw accountant 
zit te wachten op de gegevens en kan dus 
niet verder. Met als gevolg dat u naar 
verouderde cijfers kijkt.

Uw financiële status
Om deze samenwerking te versoepelen heeft 
Exact Online Mijn Schuiteman ontwikkeld. 
Deze handige software geeft inzicht in uw 
financiële positie. Altijd en overal, waar u 
ook bent. Razendsnel, realtime en zonder 
gedoe. 

Check de status van een factuur en controleer 
de cashflow, terwijl u in gesprek bent. 
Geen moeilijke spreadsheets, onduidelijke 
mailwisselingen of omslachtige werkwijzen, 
maar overzichtelijke grafieken en relevante 
kengetallen die u op elk moment helpen de 
juiste beslissing te nemen. 

Met Mijn Schuiteman heeft u 
altijd grip op uw cijfers.



Bonnetjes en facturen aanleveren

Communiceren rondom transacties

Inkomsten en uitgaven bekijken

Openstaande posten controleren

Overzicht van alle in- en verkoopfacturen

Inkoopfacturen en btw-aangiftes goedkeuren

Eenvoudig leveranciers betalen

Relatiebeheer: contactpersonen aanmaken en bewerken

Facturen maken en versturen

WAT IS MIJN SCHUITEMAN?

Mijn Schuiteman is een softwareapplicatie die helpt om samen met 
ons uw administratie bij te werken, bij te houden én laat zien hoe uw 
onderneming er financieel voor staat. Mijn Schuiteman is toegankelijk 
via uw webbrowser en via de app.

De mogelijkheden van Mijn Schuiteman
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EENVOUDIG BETALEN
Na aanlevering heeft u gelijk goed inzicht in aangeleverde bonnen en facturen 

en beheert u makkelijk uw betalingen. U stelt eenvoudig een betaallijst samen 

van waaruit u bijvoorbeeld zelf de betaaldatum kiest, deelbetalingen kan 

uitvoeren of desgewenst vanaf een andere rekening kan betalen.

DOCUMENTEN AANLEVEREN EN BETALEN

BONNETJES
Maak direct een foto van de bon met de 

app op uw smartphone en u hoeft er niet 

meer aan te denken. Via de app kunt u 

gemailde facturen direct uploaden naar 

uw administratie, welke gevoerd wordt 

door Schuiteman Accountants & Adviseurs. 

Documenten zijn na aanlevering altijd nog 

beschikbaar via een helder overzicht. Bent 

u een bonnetje vergeten aan te leveren, dan 

ontvangt u van ons een bericht en levert u 

het eenvoudig aan via de app.

FACTUREN
Upload facturen zelf heel eenvoudig en ze 

komen direct in uw administratie terecht. 

Keur ze wel of niet goed voor betaling en 

verricht de betalingen via de overzichtelijke 

betaallijst. Upload ook verkoopfacturen 

naar Mijn Schuiteman zodat ze verwerkt 

kunnen worden, of nog eenvoudiger; 

maak verkoopfacturen direct aan in Mijn 

Schuiteman.
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DIGITAAL GOEDKEUREN
Daarnaast stelt Mijn Schuiteman u in staat 

eenvoudig inkoopfacturen goed te keuren en 

tevens te betalen, zodra deze door ons worden 

geboekt. Ook kunnen wij btw en ICP/ICL-aangiftes 

aan u voorleggen ter digitale goedkeuring.

RELATIEBEHEER
Maak eenvoudig nieuwe contactpersonen aan. Als er informatie 

ontbreekt dan gebruikt u de koppeling met de Kamer van 

Koophandel om contactgegevens aan te vullen. Op die manier stelt 

u een overzichtelijke relatiekaart samen en kunt u de app gebruiken 

als adresboek.

EFFICIENT SAMENWERKEN
Niets is zo vervelend als een gebrek aan actueel 

inzicht doordat de administratie niet bij is. Vaak 

wordt dit veroorzaakt door vragen die blijven 

liggen. Ontbrekende documenten? Vragen rondom 

inkoop- en verkoopfacturen? Met Mijn Schuiteman

ziet u in een oogopslag waar onze vraag betrekking 

op heeft, dankzij de chatfunctie die gekoppeld is 

aan de betreffende boeking of factuur.

Merel Jochemsen



RELEVANT INZICHT 
Online zicht op alles wat er nog betaald moet worden en vanuit Mijn Schuiteman direct de betaling 

verrichten. Op die manier is de boekhouding meteen up-to-date en heeft u een actueel beeld van uw 

financiële positie. 

Dit overzicht kan (in overleg) worden aangepast op basis van door u geselecteerde kengetallen.

DE FINANCIËLE COCKPIT TOONT:
 

 

FACTUREREN ON-THE-GO 
Zodra de factuur is verzonden komt deze in een overzichtelijke lijst van 

verkoopfacturen te staan, kunt u precies zien welke facturen al zijn 

voldaan en welke er nog moeten worden betaald door de klant. In de 

financiële cockpit wordt dit ook op een grafische manier weergegeven. 

Van een openstaande post die na de vervaldatum nog niet betaald is, 

kan eenvoudig een herinnering worden verstuurd.

AUTOMATISCHE 
VERWERKING 
Een belangrijk voordeel van 

factureren via Mijn Schuiteman 

is dat de factuur meteen is 

verwerkt in de boekhouding en 

het bedrijfsresultaat.

FACTUREN MAKEN EN VERSTUREN
Hoe eerder de factuur bij de klant is, hoe eerder deze factuur aan u betaald wordt. Factureer eenvoudig 

via Mijn Schuiteman. Maak de factuur aan via de computer, of direct via de app op uw smartphone en ze 

staan, eventueel met een iDEAL betalingsmogelijkheid, meteen in de e-mail van uw klant. De factuur is 

opgemaakt met een factuurlay-out en voorzien van uw bedrijfslogo.

Overzicht openstaande facturen debiteuren Onderliggende boekingen en documenten

Balans, Winst & Verlies Overzicht van openstaande inkoopfacturen

Afhankelijk van uw voorkeur is de cockpit uit te breiden.



DE VOORDELEN
VAN MIJN SCHUITEMAN

Het belang van actuele cijfers is groot. Voor 

u, om vorm te kunnen geven aan nieuwe 

plannen en ideeën, maar ook voor ons. 

Als we samen kijken naar realtime data, 

kunnen wij tijdig kansen en bedreigingen 

signaleren. Met Mijn Schuiteman levert u 

eenvoudig en snel documenten aan. De app 

is gebruikersvriendelijk en geeft u op elk 

moment een actueel beeld van de financiële 

positie van uw onderneming.

Wilt u meer informatie over Mijn 
Schuiteman of heeft u een vraag over 
onze ondersteuning?

Neem contact op met Gidon van Putten of 

Merel Jochemsen via telefoonnummer

035-647 34 71 of stuur een e-mail naar

eol@schuiteman.com. 

We helpen u graag verder.

Gidon van Putten
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Meer weten?

Gidon van Putten

T 035-647 34 71

E gvputten@schuiteman.com

Merel Jochemsen

T 0318-64 40 00

E mjochemsen@schuiteman.com




