20
18

DOCCO AGENDA // 19 JUNI 2018
Handvatten voor accountantskantoren die willen bouwen!

ACC
EXPO
U N I E K
H A N D S - O N
K E N N I S
&
I N N O V A T I E

Welkom bij DOCCO op de Accountancy Expo 2018
DOCCO is een inspirerende beweging op zoek naar voortdurende verbetering.
Wij helpen kantoren -hands-on en vanuit hun strategie- met het vormgeven van
een optimale en duurzame digitale transitie. Kom kennismaken en denk en doe mee!
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Werkoverleg
"Je kantoor naar de
cloud: (hoe) kan dat?"
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Werkoverleg
"Digitaal
ondertekenen in de
samenstelpraktijk"
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Functionele invalshoek

:30

Technische invalshoek

Werkoverleg
"Softwarekoppelingen
binnen je kantoor"

In verschillende werkoverleggen staan vraagstukken centraal waar de bezoekers
over kunnen discussiëren. Dit gebeurt op de beursvloer in een schaftkeet met circa
10 personen. Dit collegiaal overleg geeft de inzichten in de uitdagingen en de wijze
waarop hun collega accountants hier mee om (wensen te) gaan. De werkoverleggen
waar DOCCO als expert bij aanschuift / modereert zijn in Noord en Zuid.

S P R E K E R S
Deze collega's en partners zie je terug bij een van de sessies op de Expo

Dirk Kreijkes

Rei ndert Doorn
& Wi m Zoet

//

Henk Overbosch

Dirk is adviseur bij DOCCO

//

Daarbij is hij de afgelopen
jaren zeer actief betrokken
geraakt bij vraagstukken rond
digitaal ondertekenen. Hij is
dé vraagbak op dit terrein.

Henk is adviseur bij DOCCO
Henk heeft door de jaren veel
ervaring opgedaan met procesontwerp en cloudtransities
binnen kantoren. Mét aandacht
voor de mens.

//
Reindert is adviseur bij DOCCO
Het herontwerpen of verbeteren
van het applicatielandschap is
zijn core-business!
Wim is informatie analist en
eigenaar van Interconnected
Software.
Hij geeft advies, consultancy en
training rondom softwareontwikkeling, informatieverwerking, databases en
infrastructuur.

0 2 / /
K A N T O O R
A P K
15 MIN CHECKUP
GRATIS ADVIES

Met de Algemene Periodieke Keuring voor
accountantskantoren heb je binnen 15 minuten
een goed overzicht van de zaken die onderhoud
nodig hebben. Zowel onderdelen die urgent zijn,
als onderwerpen die op lange termijn aandacht
moeten krijgen, nemen we onder de loep. Je
ontvangt een heus keuringsrapport!
APK momenten: 12:00 - 13:00 uur / 14:00 - 15:00 uur / 16:00 - 17:00 uur
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.. van de kantoren ondertekenen
digitaal de verklaring is onze
schatting

.. van de kantoren ondertekenen
digitaal de verklaring is onze
schatting

Het percentage zal de komende
periode verder toenemen.
Vrijwillige controles en grote
rechtspersonen gaan vaak nog op
papier. Dat zal ook veranderen op
termijn.

Er is nog geen verplichting. Toch
neemt het belang van zekerheid en
daarmee gekwalificeerde
ondertekening toe.
Ontdek nieuwe
methodieken op de Expo!

0 3 / /
A V G
H U L P
De AVG is nog maar recent van
kracht, maar kantoren zijn
nog volop bezig met (de
laatste) voorbereidingen!
DOCCO heeft heel veel
kantoren pragmatisch vooruit
geholpen rond de invoering
van de AVG. Loop je nog rond
met vragen?

GRATIS ID-COVER

Kom bij ons langs. Onze
experts helpen je graag op
een praktische wijze vooruit...

"Niet meer gegevens verwerken
dan noodzakelijk is om het doel
te bereiken". Daar past ook een
handige cover bij voor de kopie legitimatie. Handig voor jezelf en
handig voor het kantoor. Kom
hem gratis ophalen bij DOCCO
(t.w.v. €4,95. max 1 p.p.)
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D E C K
I T
M A N A
G E R S

DOCCO start na de zomer met IT-flexdagen voor IT-managers: zorg dat je onze
zeecontainer op de Expo niet mist! Op het dak van de zeecontainer kun je namelijk
alvast een voorproefje nemen en als IT-managers elkaar ontmoeten. Je kunt meedenken
over thema’s voor de lunch&learn, de data alvast bekijken en de seats reserveren.

Boek op het deck
direct je seat voor
de IT-flexdagen
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K O F F I E
G O E D
G E S P R E K &
XL TAFELVOETBAL
Het is net een verandering van je
kantoor: hoe krijg je alle poppetjes in
beweging? Speel mee met 12 man op de
gigantische tafel en steek samen met
DOCCO de handen uit de mouwen.
Liever toekijken, een kop koffie en een
goed gesprek? Je vind ons op pitch 12

We zien er naar uit om je te ontmoeten op 19 juni. Heb je nog geen entreekaart?
Registreer je snel via https://www.accountancyexpo.nl/registratie/.
Gebruik deze code voor 100% korting:
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