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Asperion online boekhouden wederom door SRA gecertificeerd
Naarden / Nieuwegein, 29 augustus 2011 - Op verzoek van Asperion heeft SRA de online boekhoudsoftware wederom getoetst aan het normenkader voor het mkb met als resultaat dat er opnieuw een
certificaat is afgegeven. Een SRA-certificaat betekent dat het betreffende product aansluit bij de werkwijze
van de bij SRA aangesloten accountantskantoren. In het geval van financieel-administratieve software
wordt onder meer gekeken naar de aansluiting op de systemen voor periodieke controles en rapportages,
zoals bijvoorbeeld de jaarrekening.

Het SRA-certificaat is een officiële “mededeling” dat het
betreffende product of de dienst is onderzocht door SRA, dat het
voldoet aan het normenkader én een bijdrage levert in de
samenwerking cliënt-accountant.
“Een verstrekt certificaat staat ook voor een goede en constructieve
communicatie tussen SRA en de betreffende leverancier,” aldus Tony van
Oorschot, informatiemanager van SRA. “Communicatie die
bijvoorbeeld inhoudt dat periodieke afstemming plaatsvindt over
ontwikkelingen in functionaliteiten en procedures waardoor een en ander
nog beter kan aansluiten op de relatie tussen cliënt en accountant.”
De nieuwe certificering is op verzoek van Asperion uitgevoerd.
“Voor gebruikers van onze software is het belangrijk om te weten dat de
boekhoudfuncties beantwoorden aan een strikt normenkader en dat
daarmee hun boekhouding dus op de juiste en correcte wijze gevoerd kan
worden,” zegt Humphrey Bruno, algemeen directeur van Asperion.
“Om bij de snel veranderende regelgeving en werkwijzen in de
accountancy aan te blijven sluiten, is het belangrijk om voortdurend
kritisch naar je eigen product te blijven kijken en continu bereid te zijn om
te investeren in verbeteringen. De extra functionaliteit die op verzoek van
SRA en als direct gevolg van de certificering is ontwikkeld, heeft ons
product -met name voor de accountancy- nóg functioneler gemaakt!”

v.l.n.r. Tony van Oorschot (SRA)
overhandigt het certificaat aan Wil de Vries
en Jordy Noom van Asperion

Asperion financiële software werd kort na de marktintroductie voor het eerst in 2006 SRA-gecertificeerd. Het aantal gebruikers en de
onderneming is sindsdien sterk gegroeid. Onlangs werd een nieuw kantoor in Naarden, direct langs de A1 betrokken. Asperion biedt
online (100% webbased) software modules voor boekhouding, facturatie, tijdsregistratie en logistieke toepassingen. Asperion biedt haar
SaaS diensten zowel aan het mkb als aan de accountancy. Voor de accountancy bestaan speciale abonnementsvormen die aansluiten bij
diverse accountant-cliënt samenwerkingsvormen. Meer info : www.asperion.nl/accountancy.
SRA is een netwerk van 370 zelfstandige Nederlandse accountantskantoren met 900 vestigingen. De kantorenorganisatie verbindt zo’n
20.000 professionals die kwaliteit leveren op accountancy, fiscaal en juridisch gebied in het mkb-segment en volgens het SRA-keurmerk.
Meer dan 50% van het mkb is klant bij een SRA-kantoor. SRA werkt samen met andere organisaties zoals MKB Nederland en de overheid
(AFM, Belastingdienst, Ministeries) om goede voorwaarden voor een praktische wet- en regelgeving te creëren. Voor de mkb-adviseurs
en hun cliënten. Meer info: www.sra.nl

