
Wat is het product en waar bestaat het uit?

De dashboards bieden een grafisch statusoverzicht van de ingeleverde 

aangiften welke onder de uitstelregeling vallen, afgezet tegen wat nodig is 

voor het inleverschema. Bepaal zelf welke belastingsoort en welke periode je 

wilt inkijken, zo ben je altijd in control.

Waarom zou je de 
Adviessignalen gebruiken?

Maak maatwerk van de aangifte

• Proactieve signaalfunctie advieskansen

• Achtergrondinformatie Nextens Naslag

• Jij bepaalt welke advieskansen je oppakt

• Automatisch invullen adviesbrieven

Waarom zou je de 
Dashboards gebruiken?

Inzicht, overzicht en vooruitzicht

• Statusoverzicht aangiften

• Grafische weergave inleverschema

• Gepersonaliseerd werkzaamheden overzicht

• Toewijzen verantwoordelijkheden

• Overzicht machtigingen

Waarom zou je de 
Analysetool gebruiken?

Effectief advieskansen onderzoeken

• Inzicht in jouw klantdata

• Doelgericht klantsituaties onderzoeken

• IB en VPB aangiften

• Vrijheid zelf data te combineren

Waarom zou je de 
Procesregistratie gebruiken?

Jouw audittrail voor de Belastingdienst

• Helder overzicht uitgevoerde acties

• Weergave cliënten en verantwoordelijken in één scherm

• Uitgebreide zoekfunctie

Wat is het product en waar bestaat het uit?

Met de analysetool kun jij aan de hand van diverse criteria heel 
eenvoudig en doelgericht analyses doen in jouw klantenbestand. 
De resultaten van jouw analyse exporteer je eenvoudig naar Excel 
zodat je ook buiten je Nextens omgeving je klantdata kunt 
bewerken.

Wat is het product en waar bestaat het uit?

De beveiligde procesregistratie houdt een administratie bij van 
alle activiteiten die zijn uitgevoerd. Met deze zgn. audittrail 
voldoe je aan de bewaarplicht van de Belastingdienst en hoef je 
bij een controle geen gegevens te verzamelen. Dit scheelt je tijd 
en je kunt ervan uitgaan dat jouw zaken  op orde zijn.

Adviessignalen en 
Management tools

Wat is het product en waar bestaat het uit?

Door het activeren van eXcellerate én Naslag kan je optimaal gebruik maken 

van de Adviessignalen. Een uniek product en een typisch voorbeeld van onze 

innovatiekracht als dochter van RELX. Op basis van historische aangiftedata 

kun jij de aangifte optimaliseren óf word je bevestigd dat jij volledig bent 

geweest in het advies naar jouw cliënt. Bepaal zelf welk type Adviessignalen je 

in de toekomst wel of niet wilt ontvangen. Zo heb je direct invloed op de 

verdere ontwikkeling van Adviessignalen.

Nog vragen? 

Bepaal nu zelf wanneer je onze instructievideo’s bekijkt, 

Nextens Academy is 24/7 online beschikbaar via 

nextens.nl/academy

?


