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in ontwikkeling

De website van SRA bestaat al sinds 2007, dus 
is het moment aangebroken voor een compleet 
andere opzet van www.sra.nl. We hebben daarbij 
hulp gekregen van SRA-leden die ons met raad 
en daad hebben bijgestaan om de site zo efficiënt 
mogelijk in te delen.

Feedback leden 
Maar daar blijft het niet bij. Hoewel we begin april 
live gaan, nemen we de site in de eerste maanden 
daarna steeds opnieuw onder de loep. SRA stelt 
het zeer op prijs als u feedback geeft op de nieuwe 
site. Tenslotte bent u de gebruiker. U kunt uw 
mening geven via een button op de homepage. 
Met behulp van de leden zal www.sra.nl tot steeds 
verdere ontwikkeling komen en waar nodig worden 
bijgestuurd. 

Toegankelijker informatie
Zoals u gewend bent, treft u veel vaktechnische 
informatie op de website aan, waaronder de 
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving en de 
Handleiding Regelgeving Accountancy (HRA). 
Maar ook eigen praktische publicaties zoals 
de varianten van het SRA-Handboek Kwaliteit, 
het SRA-Handboek Controle en diverse fiscale 
praktijkhandreikingen. Een sterke verbe tering bij 
de nieuwe opzet is dat relevante informatie wordt 
gebundeld. Als u bijvoorbeeld de pagina van de 
praktijkhandreiking Flex-bv bekijkt, krijgt u ook 
direct gerelateerde onder werpen voorgeschoteld, 
zoals cursussen en brochures op het gebied  
van Flex-bv.

Verbeterde zoekfunctie
Op de nieuwe website kunt u via het prominente 
zoekvenster ‘Direct vinden’ bovenaan de 
homepage uw zoekopdracht intikken en 
vervolgens worden de resultaten meteen 
gepresenteerd. U kunt deze resultaten vervolgens 
verfijnen met diverse handige filters. Op deze 
manier wordt de grote hoeveelheid kennis die op 
de site staat beter ontsloten.  

Inloggen
Zodra de nieuwe website actief is, is het niet 
langer mogelijk om met uw bestaande gegevens 
in te loggen. Wat te doen?

Heeft u al inloggegevens?
Dan ontvangt u automatisch nieuwe 
inloggegevens per e-mail.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Dan kunt u zich registreren via de nieuwe website.

Maakt u gebruik van een kantoorlogin?
Deze komt te vervallen. Medewerkers die nog 
geen persoonlijke inloggegevens hebben, kunnen 
zich registeren via de nieuwe website.

De webadressen in dit magazine wijzigen met 
de komst van de nieuwe site. Alle genoemde 
informatie is dan via het zoekvenster op de site  
te vinden.
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COLOFON

SRA krijgt begin april een nieuwe website. We kunnen nu al zeggen dat de 

toegankelijkheid van de kennis sterk zal worden verbeterd. U kunt als gebruiker 

heel eenvoudig informatie vinden met een prominent zoekvenster, net zoals  

bij Google. De nieuwe site is dus beter gestructureerd en de zoekfunctie is sterk 

geoptimaliseerd.


