Uw partner in post-accounting

Procesoptimalisatie

Gebruiksvriendelijk

lmporteer uw gegevens vanuit de
boekhouding en vermijd de kans
op fouten met onze uitgebreide
controlemogelijkheden.

Aan de hand van intuïtieve schermen
navigeert u vlot doorheen de applicatie.

Efficiënt

Wetgeving-compliant

Draag de gegevens van het vorige
boekjaar automatisch over. Navigeer
vlot door de software via hyperlinks en
de zoekfunctie.

Door een vlotte samenwerking met de
bevoegde overheidsinstanties voldoet
onze software steeds aan de meest
recente wetgeving.

Betrouwbare helpdesk

Compatibel

Heeft u een vraag of wenst u
assistentie, dan is onze helpdesk uw
betrouwbare partner. Wij helpen
u graag verder per telefoon of per
e-mail.

First Software is gelinkt aan de meeste
boekhoudpakketten en draait zowel
onder Microsoft Windows als onder
macOS.

Wenst u graag een vrijblijvende demonstratie bij u op kantoor
of een gedetailleerde offerte op maat?

Uw partner in post-accounting

Eenvoudig van boekhouding
tot belastingaangifte, jaarrekening
en financiële rapporten op maat.

03 609 50 59

mail@firstsoftware.be

First Software is een product van

www.firstsoftware.be

FIRST MANAGER
Met First Manager kunt u als accountant of financieel verantwoordelijke op een
gestructureerde manier:

Gestructureerd uw boekhoudingen afsluiten met First Manager
en uw digitaal dossier beheren
•

Maak gebruik van een centraal rekeningenschema en koppel eenmalig per dossier de
algemene rekeningen.

•

Controleer de rekeningen, voer correctieboekingen uit en verklaar waar nodig. Bovendien
krijgt u een audit trail van alle correctieboekingen met de nodige toelichting.

•

de cijfers van algemene rekeningen toelichten

•

boekhoudingen afsluiten

•

een gedetailleerd financieel verslag genereren met standaarddocumenten
zoals een jaarverslag

•

Integratie met First Jaarrekeningen: importeer de proef- en saldibalans met eventuele
diverse boekingen.

•

automatisch de belastingaangifte opstellen met First Belastingaangiften

•

Maak automatisch documenten op, gebaseerd op uw dossier en periodieke gegevens.

•

de proef- en saldibalans automatisch inlezen in First Jaarrekeningen

•

•

de huidige cijfers vergelijken met het vorige boekjaar

Definieer eigen rapporten zoals de interne jaarrekening, een bundel voor uw klant of voor de
fiscus. Druk de pdf-bijlagen geïntegreerd af in de verslagen.

•

Stel uw rapporten volgens uw eigen huisstijl op.

FIRST JAARREKENINGEN
Importeer xbrl-bestanden om uw historiek te recupereren en kies voor First Pro
(netwerkversie, Nederlands, Frans, Duits, Engels, ratioanalyse) of First Lite
(standalone, Nederlands, Frans) en voeg de modules toe die u nodig heeft:
•

VZW-jaarrekening

•

geconsolideerde jaarrekening

•

structuurenquête

FIRST BELASTINGAANGIFTEN
Importeer Biztax-bestanden om uw historiek te recupereren en stel met First
Belastingaangiften uw aangifte op in de:
•

vennootschapsbelasting

•

rechtspersonenbelasting

•

belasting niet-inwoners voor vennootschappen

Snel en efficiënt uw jaarrekeningen opstellen met
First Jaarrekeningen
•

lmporteer intuïtief en eenvoudig gegevens uit uw boekhoudpakket.

•

Koppel de grootboekrekeningen uit de boekhouding aan de jaarrekening.

•

Maak correctieboekingen en importeer ze in de jaarrekening.

•

Hyperlinks vergemakkelijken het invullen van de jaarrekening: navigeer snel tussen de balans,
resultatenrekening, toelichting en controles.

•

Voer zeer volledige controles uit en krijg een duidelijk overzicht van gevonden fouten en
opmerkingen met verklaring.

•

Stel een financiële analyse op over 5 boekjaren.

Eenvoudig en feilloos uw aangifte opmaken met
First Belastingaangiften
•

Importeer vlot de proef- en saldibalans uit uw boekhoudpakket en koppel de rekeningen
aan de codes in de aangifte.

•

Definieer eenmalig de koppeling voor alle dossiers met de fiscale aangifte gebaseerd op het
centraal rekeningenschema.

•

Krijg steeds een real-time overzicht van de inhoudelijke controles en voer ook
structuurcontroles uit.

•

Behoud steeds het overzicht van uw aangifte: bij wijzigingen wordt het te betalen of terug te
vorderen bedrag automatisch berekend.

