Installeren van de SRA-BiZ-‘aftapkraan: Unit4 Audition
Met Unit4

Audition heeft u de mogelijkheid om jaarrekeningen automatisch te uploaden
naar het SRA-BiZ-Benchmarkplatform, op het moment dat de projectstatus op ‘definitief’
wordt gezet. Dit document beschrijft aan de hand van drie stappen hoe u dit realiseert.

Installeren
Wat heeft u nodig?

Om de automatische upload vanuit Unit4 Audition te installeren dient u minimaal de volgende
software te hebben geïnstalleerd:
 Unit4 Audition versie 15.1 of nieuwer
 Versie .NET 4.0 of nieuwer

Installeren

Om gegevens op te kunnen vragen, moeten de volgende gegevens worden toegevoegd aan het
bestand server.txt:
[Audition2Benchmark]
BenchmarkOutputDir=C:\Program Files\Unit4\Audition\Benchmark *
BenchmarkOutputFile=@period2-@kvknr-@adminid
De mogelijk tot automatisch uploaden activeert u door de volgende regel toe te voegen aan het
bestand server.txt **:
UseAutoSraBenchmark=Y
*) Het pad achter het = teken is vrij in te vullen
**) Het bestand server.txt vindt u in de map MISC in de installatiemap van Unit4 Audition.w Young Professionals staan stevig in
hun schoenen en zijn klaar om hun leidinggevende positie met kennis, kunde en daadkracht te vervullen.

NB Beschikt u niet over Unit4 Audition versie 15.1 of hoger? Update de software dan eerst naar de
laatste versie (of minimaal versie 15.1). Beschikt u niet over deze software neem dan contact op
met Unit4 Bedrijfssoftware of ga naar mijn.unit4bedrijfssoftware.nl.

Activeren
Wat heeft u nodig?

Om de koppeling tussen Unit4 Audition en het SRA-BiZ-Benchmarkplatform te realiseren heeft u
een kantooridentificatiecode nodig.

Activeren

De kantooridentificatiecode geeft u in onder de optie ‘Kantoorplatformnummer’ onder de
menukeuze Bestand | Instellingen op het tabblad ‘Kantoor’. Hiervoor dient u ingelogd te zijn als
Kantoorbeheerder.

NB Heeft u geen kantooridentificatiecode of bent u deze vergeten? Vraag de

kantooridentificatiecode (opnieuw) aan. Dit kan eenvoudig door een e-mail te sturen aan
biz@sra.nl onder vermelding van ‘Aanvraag kantooridentificatiecode’.

Gebruiken
Wat heeft u nodig?

Om gegevens te kunnen uploaden dient in ieder dossier in ieder geval te zijn ingevuld:
 KvK-nummer
 SBI-code
Deze gegevens geeft u in onder “Bewerken | Administratie-eigenschappen" in het tabblad
Algemeen. Daarnaast heeft de gebruiker het algemene recht “SRA Benchmark rapport opvragen”
nodig.

Automatisch uploaden

Op het moment dat de projectstatus op ‘definitief’ wordt gezet, verschijnt een venster. Door
vervolgens akkoord te geven, vindt een automatische upload plaats naar de SRA-database.

Opvragen van benchmarkrapporten

Via het menu “Bestand | Exporteren | SRA Benchmark” kan een benchmarkrapport worden
opgevraagd. Meer hierover leest u in de gebruikershandleiding (paragraaf 23.4).

Selecteren van klanten

Het is mogelijk om jaarrekening uit te sluiten van upload. Dit geeft u aan via de menukeuze
"Bewerken | Administratiegegevens" door de optie ‘Geen SRA Benchmark’ aan te vinken.

Aandachtspunten
Toestemming

Om gegevens te mogen uploaden is toestemming van klanten nodig. In de model Algemene
Voorwaarden van SRA is dit ondervangen in artikel F, lid 2: “Opdrachtnemer is gerechtigd de na
bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot
individuele Opdrachtgevers, aan te wenden voor statische of vergelijkende doeleinden”. Als u deze
voorwaarden gebruikt, hoeft u uw klant niet om toestemming te vragen.

Anonimisering van data

De gegevens die SRA ontvangt, worden in het proces automatisch geanonimiseerd waardoor
uitkomsten niet meer te herleiden zijn naar klanten. Een verwerkersovereenkomst tussen kantoor
en SRA is derhalve niet nodig. Meer hierover leest u in de algemene voorwaarden van SRA-BiZ.

Meer informatie

Op de website van SRA-BiZ (www.sra.nl/biz/aan-de-slag - ‘Hoe werkt BiZ?’) vindt u een
uitgebreidere beschrijving van deze stappen in de:
 Gebruikershandleiding Unit4 Audition
 Wijzigingen Unit4 Audition
Heeft u vragen over dit document of SRA-BiZ, neem dan contact op
met SRA, 030 656 60 60 of biz@sra.nl.
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