
Handleiding URA rating Factory 

 

Bij het aangaan van een BiZ abonnement ontvangt u naast de instructie voor de koppeling van 

BiZ met uw jaarrekeningpakket een inlog voor de URA Rating Factory. 

In de URA Rating Factory kunt u ook voor potentiele klanten of voor klanten waar u geen 

Caseware, Audition of MLE bestand van heeft via handmatige invoer ook een benchmarkrapport 

opvragen.  

 

 Inloggen 

Om in te loggen op de URA Rating Factory gaat u naar: www.uraratingfactory.com. Log in met 

de  toegestuurde inloggegevens. 

 

 
Hoofdscherm 

Telkens als u inlogt in de applicatie wordt het hoofdscherm getoond. Hier vindt u een overzicht 

van de door uw vestiging aangemaakte klanten.  

U kunt een klant opzoeken door in de zoekcriteria uw zoekopdracht in te vullen. U kunt er ook 

voor kiezen om een nieuwe klant aan te maken. 

http://www.uraratingfactory.com/


 
 

 Nieuwe klant aanmaken 

Voor het aanmaken van een nieuwe klant, klikt u op de knop: ‘’Nieuw bedrijf’’. 

U kunt nu de gegevens voor het nieuwe bedrijf invoeren.  

 
 

 

Let op: De met een * aangegeven velden zijn verplicht. 

Kiest u hier voor annuleren dan keert u, zonder dat de gegevens worden opgeslagen, terug naar 

het vorige scherm. Door op ‘’Opslaan’’ te klikken, worden de gegevens bewaard. 

 

 

 

 

 



Nadat u de informatie voor de organisatie heeft opgeslagen, komt u in het volgende scherm 

terecht en is er tevens een uniek bedrijfsnummer toegekend aan de klant.  

 

 

 
 

In het Upload scherm is het mogelijk om files voor een klant te uploaden. 

 

Ga naar het tabblad Upload, selecteer de file en het bijbehorende bestandsformaat (kies hier het 

bestandsformaat van de XML file -> Unit4, CaseWare….) en upload de file 

 

De te uploaden file kan een van de volgende formaten zijn: 

 CaseWare XML; 

 Unit4 XML file; 

 Finan XML; 

 Nederlandse bankentaxonomie file. 
 

 
 

Door op de knop ‘’Upload’’ te klikken, wordt de file door de Rating Factory ingelezen voor deze 
klant. Na het uploaden wordt in dit scherm aangegeven wat de status is van het bestand, of het 
juist is ingelezen of wat eventueel gevonden fouten zijn. 



  Handmatige invoer 

Klik op Bewerk/Toon financiële gegevens. 

Zodra u klikt op de knop ‘’Bewerk/Toon financiële gegevens’’, wordt u doorgeleid naar de 

volgende set van schermen waarin u de ingelezen data voor de klant kunt bewerken. 

 

 

 
  

 

 

 
 



 

           
 

 

Klik op het winkelwagentje icoon om een product te kunnen afnemen, kies kopen en selecteer het 

benchmarkproduct.  

 

 
 

 

 



 
 

Er verschijnt een benchmarkset waarbij u ook nog een keuze kunt maken voor segmentatie op basis 

van rechtsvorm, regio of omvang. 

Indien het aantal in de groep minimaal 30 is, dan kan er een benchmarkrapport worden opgevraagd 

voor de gewenste branche. 

 

 

 

 



Samenvatting 
 

 

 Start de Rating Factory (acc.uraratingfactory.com) en log in met je username en password 

 

 Maak een Nieuw Bedrijf aan, vul de informatie voor de onderneming aan en sla vervolgens de 

gegevens op 

 

 Ga naar het tabblad Upload, selecteer de file en het bijbehorende bestandsformaat (kies hier het 

bestandsformaat van de XML file -> Unit4, CaseWare….) en upload de file  

 

 Klik op Bewerk/Toon financiële gegevens  

 

 Controleer of de data in het invoerblad balans en invoerblad winst- en verliesrekening klopt of vul 

handmatig de data in 

 

 Klik op het winkelwagentje icoon om een product te kunnen afnemen en selecteer benchmark 

 

 Zodra het product wordt getoond, dient u dit zelf op een gewenste locatie op te slaan omdat het 

product niet wordt bewaard in de Rating Factory 

 

 


