Nextens klantportaal snel-op-weg handleiding
In dit overzicht vindt u handige tips en een stappenplan voor uw eerste gebruik van
het Klantportaal zodat u en uw klanten goed van start kunnen gaan.
Met het klantportaal kunt u:


aangiften IB, Vpb (vanaf 2014), BTW, ICP en VA IB/Vpb (vanaf 2015) laten accorderen



documenten van de klant voor een aangifte direct in Nextens ontvangen



uw klant een gebruiksvriendelijke checklist IB aanbieden om de juiste documenten aan
te leveren t.b.v. de IB aangifte van het nieuwe jaar
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Uw klanten toegang verschaffen tot het klantportaal
Ga naar ‘instellingen’ en klik op het tabblad ‘Klantportaal’. Hier vult u de gewenste
contactgegevens in. Het e-mailadres is verplicht: alle communicatie vanuit het
klantportaal zal op dit e-mailadres binnen komen.

Nu geeft u toegang tot het portaal. Dit doet u op het tabblad ‘Klantportaal’. Selecteer
één of meerdere klanten; onder ‘Acties’ kunt u de klanten toegang verlenen.
Let op: u moet voor elke klant wel een geldig e-mailadres ingevoerd hebben.

Uw klant wordt nu uitgenodigd voor het klantportaal en ontvangt een e-mail waarmee
hij een gebruikersnaam en wachtwoord kan aanmaken. De status van die klant staat op
‘Aangemeld’; op het moment dat een klant eenmaal is ingelogd verandert de status in
‘Actief’. U kunt klanten ook de toegang tot het portaal ontzeggen door de toegang te
deactiveren. Gedeactiveerde klanten kunt u altijd weer aanmelden voor het klantportaal
zonder verlies van data.
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Ook via het klantdossier kunt u uw klanten aanmelden voor het klantportaal.

Accorderen via het klantportaal
Met accorderen via het klantportaal van Nextens bieden wij u een goedkoper
alternatief dan de bestaande aanbieders (en goedkoper dan postzegels). Op dit
moment kunt u aangiften IB, Vpb (vanaf 2014) en BTW, ICP en VA IB/Vpb (vanaf 2015)
laten accorderen. In dit hoofdstuk geven we aan wat de benodigde handelingen zijn en
laten we u zien hoe het er aan de kant van uw klant uitziet.

Een aangifte ter akkoord aanbieden via het klantportaal
Na de controle stap in uw aangifteproces (of invoer als u de controle stap overslaat)
kiest u de verzendwijze van de aangifte en wordt het verzendbestand aangemaakt. Op
dit moment kunt u er ook voor kiezen om de aangifte aan uw klant aan te bieden via
een accorderingsportaal. Dit is te zien in onderstaande afbeelding.
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Indien u van meerdere portalen gebruik maakt, bijvoorbeeld zowel PinkWeb als het
Nextens Klantportaal, dan kunt u hiertussen wisselen. Ook kunt u in dit scherm een
(niet bindende) deadline doorgeven aan uw klant. Hierdoor geeft u aan dat u voor een
bepaalde datum een reactie verwacht. Laat u dit veld leeg dan zal er geen deadlinedatum mee verzonden worden.

De aangifte direct versturen naar de Belastingdienst na akkoord klant
U kunt de aangifte na het akkoord van uw klant direct laten doorsturen naar de
Belastingdienst. Dit scheelt u tijd. Daarnaast is het natuurlijk belangrijk om een goed
overzicht te houden van de status van de verschillende aangiften. Op de aangiftelijst
vindt u dan ook een extra overzicht van alle aangiften met de status ‘accorderen’ of
‘verzenden’. Op deze manier houdt u overzicht en zorgt u ervoor dat aangiften op tijd
ingediend worden.
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Opnemen in verantwoordelijkheden
Met verantwoordelijkheden kunt u
aangeven welke medewerker
verantwoordelijk is voor welke
processtap van de aangifte. Ook kunt
u het klantportaal instellen als
verantwoordelijke voor de processtap
accorderen. Hiermee zorgt u feitelijk
voor een vooringevulde instelling in
het scherm Controleren afronden.

Wat ziet uw klant?
Als u een aangifte via het klantportaal ter akkoord aanbiedt aan uw klant ontvangt uw
klant een e-mail met een melding dat er een aangifte klaar staat in het klantportaal.
Door te klikken op de link zal uw klant op het inlogscherm van het klantportaal
terechtkomen. Nadat uw klant zijn gebruikersnaam en wachtwoord heeft ingevoerd
komt hij terecht in het overzicht:
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In het overzicht staan alle openstaande taken zoals bijv. aangiften die ter akkoord zijn
aangeboden, of een checklist inkomstenbelasting met het verzoek om documenten
aan te leveren voor het maken van de nieuwe aangifte.
Uw klant ziet op het overzicht de aangifte staan en klikt op ‘ga naar de aangifte’. In dit
overzicht ziet uw klant aan de rechterkant een beknopt overzicht van de kerngegevens
van de aangifte, De rapportage die u heeft meegestuurd ziet hij onder in het scherm
en boven in het scherm vindt hij het verzoek om de rapportage te bekijken en goed te
keuren. Hieronder ziet u een voorbeeld:
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Zodra uw klant akkoord gaat stuurt het klantportaal een signaal naar Nextens.
Nextens controleert dit een aantal keren per dag; u kunt ook zelf op de aangiftelijst
een controle uitvoeren. Het resultaat kunt u zien in de aangiftelijst, waarna u de
aangifte kunt versturen naar de Belastingdienst (als dit niet al automatisch gebeurd is).
Als uw klant de aangifte afkeurt moet hij een reden opgeven. In de aangiftelijst ziet u
dan dat uw klant niet akkoord is gegaan en in de algemeen-tab van de aangifte kunt u
de opmerking van uw klant terugvinden. Hierna kunt u de aangifte aanpassen en
nogmaals ter akkoord aanbieden.
In het archief van het klantportaal kan uw klant alle aangeboden aangiften
terugvinden, evenals de documenten die hij zelf naar u verstuurd heeft via het portaal.
Notificaties
Het klantportaal zal in de volgende situatie een e-mail sturen naar uw klant:


Bij het aanbieden van toegang tot het klantportaal



Bij de registratie van een klant



Bij het aanbieden van een aangifte ter akkoord



Bij het aanbieden van een checklist inkomstenbelasting



Bij het afkeuren van een checklist inkomstenbelasting
In de instellingen van Nextens kunt u onder het tabblad ‘klantportaal’ de templates
voor deze e-mails terugvinden en naar wens aanpassen.
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Documenten van de klant t.b.v. de IB-aangifte ontvangen
Een checklist beschikbaar maken
Een belangrijke functie van het Klantportaal is het gemakkelijker maken van
documentstromen tussen u en uw klant. Uw klant kan te allen tijden documenten naar
u toesturen via het Klantportaal; deze documenten komen in Nextens automatisch in
het klantdossier van uw klant te staan.
Een belangrijk moment is het begin van het jaar. Dan verstuurt u misschien al een
checklist of een lijstje met documenten die u nodig heeft voor de IB-aangifte van uw
klant. Met het klantportaal verstuurt u een gebruiksvriendelijke checklist naar uw
klant. Op die manier zorgt u ervoor dat u alle documenten die u nodig heeft op tijd
ontvangt.
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Ieder jaar in oktober verschijnt een geupdate checklist. Vanaf het moment dat een
nieuwe checklist beschikbaar is kunt u de checklists naar uw klanten sturen op het ‘IB
Checklists’ scherm in Nextens. Een checklist kunt u alleen versturen naar klanten die
actief zijn in het klantportaal. Via de lijst ‘Toegang’ wordt aangegeven welke klanten
actief zijn in het Klantportaal.

Belangrijke instellingen
U kunt ervoor kiezen dat in het Klantportaal uw contactgegevens zichtbaar zijn voor
uw klant. U kunt uw gegevens invullen in de Instellingen op het Klantportaal tabblad.
Daarnaast kunt u op het tabblad Instellingen > Mijn logo’s een logo uploaden. Uw klant
ziet dit logo dan ook.
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E-mail voorkeuren
Het klantportaal stuurt uw klanten automatisch een e-mail op een aantal belangrijke
momenten. In de instellingen kunt u deze voorkeuren wijzigen. Wanneer u een nieuwe
checklist beschikbaar maakt voor uw klant(en) zal er automatisch een e-mail verstuurd
worden naar uw klant(en). Deze automatische e-mail kunt u tekstueel aanpassen maar
ook in zijn geheel deactiveren.

Wat krijgt uw klant te zien?
Uw klant ontvangt een e-mail, ondertekend met uw kantoornaam, met het verzoek om
zich te registreren voor het klantportaal. Door een gebruikersnaam en wachtwoord op
te geven logt de klant direct in en komt terecht op het overzicht.
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In dit voorbeeld staat de IB 2015 checklist open. Vanuit het overzicht kan uw klant naar
een archief van alle documenten die in het verleden zijn geüpload. Dat doet dienst als
handig archief voor uw klant. Aan de rechterkant is een beknopt actiemenu: een
verhuizing kan hier bijvoorbeeld worden doorgegeven zodat u snel het adres kunt
veranderen in uw klantenadministratie. U ontvangt dan een e-mail met de
adreswijziging.
Onderaan de pagina staan de contactgegevens van uw kantoor, deze kunt u instellen
in de Instellingen van Nextens.
Uw klant kan checklists altijd terugvinden in het midden van de overzichtspagina. Ook
een checklist van het voorgaande jaar kan hier gevonden worden (indien deze toen
door u verstuurd is). Door te klikken op “Ga naar checklist” wordt de checklist
geopend.
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De checklist
De checklist bestaat uit 7 onderdelen en elk onderdeel heeft een aantal vragen. Elke
vraag heeft een heldere uitleg en bij veel vragen is er ook nog een extra uitleg, die
verschijnt door op het vraagtekentje te klikken. De heldere uitleg helpt uw klant door
de checklist heen.
Uw klant hoeft de checklist niet in 1 keer te voltooien,
alles wat uw klant heeft ingevoerd blijft bewaard
wanneer er wordt uitgelogd of weggeklikt. Op het
moment dat uw klant de volledig checklist heeft
doorlopen en alle benodigde documenten heeft
bijgevoegd kan deze naar u verstuurd worden. Op dit moment zal de checklist worden
vergrendeld. Uw klant kan dan niets meer toevoegen of verwijderen. Een los
document op een later tijdstip versturen kan overigens altijd gedaan worden, vanuit
het tabblad Archief.
U krijgt een e-mailbericht op het moment dat een klant een checklist heeft afgerond.
Ook in het klantdossier ziet u dat de checklist afgerond is en de documenten van de
klant ziet u terug in het overzicht “Klantportaal”. Als u geen documenten mist kunt u de
checklist goedkeuren; wanneer bepaalde zaken nog ontbreken kunt u de ‘invoer
afkeuren’. Uw klant ontvangt dan een e-mail met de mededeling dat u contact zult
opnemen om te bespreken wat er nog mist. De checklist zal ontgrendeld worden en
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de status zal weer teruggezet worden op ‘openstaand’. De checklist kan vervolgens
worden aangepast door uw klant en nogmaals ingediend.
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