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1.

SRA Benchmark

SRA is in januari 2013 gestart met BIZ, Branche In Zicht. Deelnemende
accountantskantoren stellen de jaarrekeningen van hun cliënten beschikbaar voor een
SRA-database. Deze jaarrekeningen worden geanonimiseerd. Vervolgens worden deze
gegevens op brancheniveau geanalyseerd. Deelnemende SRA-kantoren kunnen zo de
prestaties van hun cliënten afzetten tegen actuele branchegegevens. U kunt hiervoor
gegevens aanleveren. Om gegevens voor de SRA-database te kunnen aanleveren, moet
u beschikken over de licentie SRA Benchmark.
Om een SRA Benchmark-document aan te maken, selecteert u de menukeuze "Bestand
| Exporteren | SRA Benchmark". Vanaf deze versie kunt u er ook voor kiezen dat een
SRA Benchmark-document automatisch aangemaakt wordt op het moment dat u de
projectstatus op Definitief zet. Hiervoor moet u in het bestand Server.txt de volgende
regel toevoegen:
UseAutoSraBenchmark=Y
Is deze regel toegevoegd en wijzigt u de projectstatus in Definitief, dan verschijnt het
SRA Benchmark-venster.

Een beschrijving van dit venster vindt u in paragraaf 23.4 van de gebruikershandleiding.
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2.

Unit4 Prognose

Werkt u met Unit4 Prognose, dan kunt u via de menukeuze "Bestand | Exporteren | Unit4
Prognose" de financiële gegevens naar Unit4 Prognose exporteren. Zijn de gegevens
succesvol geëxporteerd, dan verschijnt het onderstaande venster waarin de optie Login
naar 5 minuten prognose is toegevoegd.

Selecteert u de optie Login naar 5 minuten prognose en klikt u op
komt u in het venster "5 minuten wizard".

, dan

Selecteert u de optie Login naar prognose, dan komt u in Unit4 Prognose in het venster
van de cliënt (in de vorige versie kwam u in het venster van een nieuw prognoseproject).
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3.

Overige wijzigingen

• De SBI-code en rechtsvorm worden nu ook geüpload naar Unit4 Prognose.
• Het ingevoerde KvK-nummer wordt gecontroleerd (mag niet beginnen met 00,
moet altijd acht cijfers zijn, moet voldoen aan de 11-proef als het nummer hoger is
dan 50000000).
• Het versienummer van Unit4 Audition wordt nu ook weggeschreven in XBRL.
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