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Vraag 1: Vision Planner : in een relatief klein bedrijf is het niet mogelijk altijd per dag 
alles ingeboekt te hebben. Zelfs niet per week, omdat de persoon die de fin.adm. doet 
nog veel meer taken en verantwoordelijkheden heeft. Mijn vraag is, heb je dan nog 
echt iets aan Vision Planner of niet?  
 
Antwoord: Visionplanner rapporteert per 4 weken,  maand, kwartaal of jaar, maar leest 
wel elke dag de mutaties in. In principe laat Visionplanner in eerste instantie de cijfers 
zien per laatst afgesloten maand (bijvoorbeeld oktober). Als de administratie niet 
bijgewerkt is, dan krijg je uiteraard ook niet de juiste informatie. Dit geldt voor elke 
rapportagetool. Je kunt wel meldingen krijgen of maken in Visionplanner wanneer de 
administratie bij is, zodat je weet wanneer je naar de juiste cijfers kunt kijken. 
 
Vraag 2: Kun je een indicatie geven van kosten? 
 
Antwoord: Dit is terug te zien op dia 10 in de PPT 
 
Vraag 3: Vervolgvraag. Is het zo dat Visionplanner een soort voorportaal vormt en 
zelfstandig mutaties binnenhaalt? 
 
Antwoord: Ja. Je koppelt eenmalig met de boekhouding. Op het moment dat je inlogt in 
Visionplanner worden automatisch alle mutaties uit de boekhouding binnen gehaald. 
Vooraf moet je dan even aangeven hoe je de presentatie wilt hebben. Dus vooraf moet 
je even aangeven dat de grootboekrekening van bijvoorbeeld bruto lonen 
gepresenteerd moeten worden als personeelskosten, zodat je dit vervolgens goed in 
beeld krijgt. Dit betreft een eenmalige inrichting.  
 
Vraag 4: Heeft Visionplanner geen bankkoppeling nodig c.q. haalt geen mutatie bank 
binnen?  
 
Antwoord: Visionplanner heeft geen bankkoppeling nodig. Het haalt de gegevens uit 
de boekhouding. Dus als je in de boekhouding het bankboek bijwerkt, dan geeft 
Visionplanner de bankstand volgens de boekhouding weer in de rapportage. 
 
Vraag 5: Hoeveel tijd kost het om zelfstandig dashboards te bouwen in Visionplanner 
of Power BI?  
 
Antwoord: Dit is niet in tijd te omschrijven. De inrichting voor een Visionplanner 
dashboard kost minder tijd dan die van PowerBI. Een basis dashboard van 
Visionplanner is relatief snel in te richten, waarbij men voor een dashboard in PowerBI 
specifieke kennis nodig heeft. Hier is onder andere een cursus in Power BI en veel tijd 
om te oefenen voor nodig. Voor eventuele ondersteuning of advies kan dan contact 
worden opgenomen met één van de IT-specialisten. 
 



Vraag 6: Ik wil per week gaan rapporteren om de omzet cijfers. Is elk softwarepakket 
hier dan geschikt voor?  
 
Antwoord: Nee, Visionplanner heeft een minimale rapportageperiode van 4 weken. Het 
rapporteren van de omzet per week is o.a. mogelijk in PowerBi.  
 


