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Altijd inzicht in uw fiscale en financiële processen
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Het overzicht houden op - én het inzicht krijgen in - de 
verschillende fiscale en financiële processen is van steeds 
groter belang. Wanneer uw medewerkers decentraal werken, 
bijvoorbeeld als gevolg van globalisering, kan het zonder 
de juiste middelen lastig zijn dit overzicht te behouden. 
ExtendedFlow geeft u dit overzicht. Daardoor kunt u sneller 
besluiten nemen.
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Besluiten nemen
ExtendedFlow is een online tool die samenwerking en 
besluitvorming in uw financiële en fiscale processen faciliteert. 
Effectieve dashboards, kalenders en audit trails helpen met het 
veilig, eenvoudig en gelijktijdig plannen en beheren van deze 
processen in ‘realtime’. ExtendedFlow draait vanuit de cloud 
en is dus een minimale additionele belasting voor uw IT-team 
qua beheer. Daarnaast is ExtendedFlow snel en eenvoudig uit 
te rollen. De financiële en fiscale afdelingen kunnen nagenoeg 
elk proces in de tool vastleggen door het koppelen van data, 
werknemers en planning in elk onderdeel van uw onderneming. 
Dit leidt tot snellere en overzichtelijke besluitvorming en uitvoer.

Altijd op de hoogte van uw 
deadlines
Op financiële en fiscale afdelingen wordt nog steeds veel 
gebruik gemaakt van e-mail en de telefoon om taken te verdelen 
en te monitoren. Platforms als Microsoft Teams zijn handig om 
de huidige stand van zaken te bespreken, maar beschikken niet 
over (uitgebreide) workflow mogelijkheden. 

ExtendedFlow biedt onder meer de mogelijkheid om, 
geautomatiseerd, te waarschuwen als een naderende deadline 
overschreden dreigt te worden. Wanneer (en óf) dit dient te 
gebeuren, kunt u per stap in het proces eenvoudig instellen.

Overzicht is key
Met een veelvoud aan fiscale en financiële processen, en niet 
de juiste communicatiemiddelen, is het een uitdaging om 
inzichtelijk te krijgen wat er precies wél en niet gebeurt. Zeker in 
een situatie van decentraal of thuiswerken wordt deze uitdaging 
alleen maar groter. 

ExtendedFlow beschikt over dashboarding mogelijkheden om uw 
processen te monitoren, zodat u en uw werknemers het overzicht 
kunnen bewaren. Het ExtendedFlow platform is onafhankelijk en 
werkt direct vanuit de cloud op elk apparaat. Daarmee kunnen 
u en uw werknemers altijd en overal de processen beheren en 
monitoren. 

Tevens is het zelf aanmaken van nieuwe processen of het 
veranderen van bestaande processen (bijvoorbeeld toewijzing 
van een taak aan een andere collega door ziekte) eenvoudig. 
Het beheer van ExtendedFlow kan u zélf doen. Grant Thornton 
kan u helpen met het snel identificeren, vastleggen en uitrollen 
van bestaande processen, waarna we het stokje overdragen 
aan u. Wilt u ExtendedFlow zelf opzetten? Dit kan dankzij de 
gebruiksvriendelijke interface ook.

“Effectieve dashboards, 
kalenders en audit trails 
helpen met veilig, eenvoudig 
en gelijktijdig plannen en 
beheren in ‘realtime’.” 
Menno van Werkhoven, Hoofd Tax Technology
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Wat biedt ExtendedFlow?
ExtendedFlow is ontwikkeld om complexe processen op een 
snelle en eenvoudige wijze inzichtelijk te maken. U wordt in 
staat gesteld deze processen te managen middels de volgende 
functionaliteiten:
• toegankelijk op elk apparaat / elk schermformaat;
• dashboarding;
• inzicht in de activiteiten van uw collega’s en externen;
• beheer - en melding - van deadlines;
• eenvoudig zelf in te richten en bij te houden;
• beheer van attachments;
• het zelf aanmaken (en hergebruiken) van templates.

Voordelen voor u

Hoe werkt ExtendedFlow op 
hoofdlijnen?

Vervolgens worden de benodigde templates, 
die de processen bevatten, gecreëerd.

Allereerst dienen de entiteiten en gebruikers 
in het systeem te worden opgezet.

Aan de slag!

Hierna worden de gebruikers aan de 
processen toegewezen, inclusief deadlines.Volledig in de cloud en dus overal beschikbaar.

Kosteneffectief, zowel qua licentiekosten als qua 
onderhoud.

Flexibel, kan elk financieel en fiscaal proces aan.

Speciaal gemaakt voor uw Finance & Tax afdeling.
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Contact
Bent u geïnteresseerd in wat ExtendedFlow voor uw onderneming kan betekenen, neem dan gerust contact met ons op.

Deirde Overweel
Manager Tax
T 088 676 93 97
E deirdre.overweel@nl.gt.com


