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Visma Visionplanner versterkt Connected
Experience voor Accountants met
overname MLE
Visionplanner, onderdeel van de Visma Group, neemt MLE over. Met deze
strategische overname van de leverancier van geavanceerde software voor
het samenstellen en controleren van jaarrekeningen breidt Visionplanner
haar portfolio verder uit. Door de overname biedt Visionplanner kantoren nu
ook een oplossing voor beoordelings- en controle opdrachten.
MLE bestaat sinds 2010 en staat bekend om haar vaktechnisch solide en
gebruiksvriendelijke software. Met een gefocust team bedient zij op dit

moment 350 accountantskantoren. MLE waarborgt op unieke wijze de
aansluiting tussen software en de regelgeving voor accountants. Hierdoor
kunnen kantoren efficiënt en vaktechnisch verantwoord opdrachten
uitvoeren.
“Visionplanner deelt onze visie dat regelgeving leidend is bij het
samenstellen van jaarrekeningen. Tegelijkertijd zien we, juist in deze tijden,
de noodzaak om de slag te maken naar frequenter rapporteren. We denken
hier samen met Visionplanner nog beter invulling aan te kunnen geven”, zegt
Michiel Wijma, directeur en één van de oprichters van MLE. Volgens Wijma
geeft de samenwerking meer armslag om verder te blijven investeren in onze
mooie oplossingen.
Gert Kwetters, Managing Director van Visionplanner: “Ik ken het team achter
MLE al jaren en heb respect voor wat ze hebben bereikt. Ik ben verheugd dat
ze het Visionplanner team komen versterken en weet zeker dat de uitbreiding
van ons portfolio waardevol is voor onze klanten.”
John Reynders, Country Director Visma Benelux: “Visma is al jaren specialist
op de accountancymarkt en al onze bedrijven bieden stuk voor stuk cloud
oplossingen die aansluiten bij de unieke behoeften van een organisatie.
Onlangs presenteerde Visma de Visma Connected Experience voor
Accountants, waarbij de voordelen van een totaaloplossing én best-of-breed
samenkomen voor de eindgebruiker. Hiermee is Visma een business partner
met keuzevrijheid en realiseren we een vliegwiel van waardecreatie voor
onze klanten. Met de toevoeging van MLE aan het portfolio van Visionplanner
hebben we weer een volgende stap gezet in het aanbieden van het meest
complete en innovatieve accountancy cloud-ecosysteem in de Benelux.”
MLE wordt onderdeel van de Visionplanner organisatie om zo optimaal
mogelijk krachten te bundelen op het gebied van bijvoorbeeld vaktechniek
en software ontwikkeling. Er zijn geen personele wijzigingen met deze
acquisitie gemoeid.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Gert Kwetters, Managing Director
van Visionplanner, 06 53 37 48 73 of gertkwetters@visionplanner.com

Over MLE

Make Life Easier (MLE) levert automatiseringsoplossingen die het werkende
leven van accountants en financiële professionals makkelijker maken. Onze
accountancysoftware en financiële applicaties worden altijd opgebouwd
vanuit het primaire proces.
De MLE-applicaties zijn gebaseerd op bestaande IT-infrastructuur. Make Life
Easier levert niet alleen de software, we zorgen er ook voor dat de gebruikers
ermee werken. Verleiding, gebruiksvriendelijkheid, gemak en het primaire
proces staan centraal.
Over Visionplanner
Visionplanner is een online platform – web en mobile – voor administratieen accountantskantoren én hun klanten. Ondernemers gebruiken de cijfers in
Visionplanner om hun bedrijf beter te kunnen sturen. Kantoren gebruiken
Visionplanner om hun klanten op een efficiënte manier te voorzien van
financiële informatie en rapportages.
Door de online samenwerking staan de financieel specialisten in nauw
contact met hun klanten en kunnen ze adviseren en klankborden bij alle
uitdagingen die de ondernemer tegenkomt. Zo helpt Visionplanner
administratie- en accountantskantoren om hun klanten én hun eigen
organisatie succesvol te maken.
Over Visma
Visma biedt software en diensten die de belangrijkste bedrijfsprocessen in de
private en publieke sector vereenvoudigen en digitaliseren. De Visma-groep
is actief in de hele Scandinavische regio, samen met de Benelux, Centraal- en
Oost-Europa. Met meer dan 11.000 medewerkers, meer dan 1.000.000
klantcontracten en een netto-omzet van € 1,5 miljard in 2019, is Visma een
van Europa's toonaangevende softwarebedrijven.
Het softwareaanbod van Visma op de Nederlandse markt omvat oplossingen
voor financieel beheer, HRM, inkoop en e-overheid. Naast Visma Connect en
Visma Software zijn ook bekende organisaties als Visma Raet, Visma Roxit,
ProActive, Davilex, Visma Idella, Dotweb, HR2day, PinkWeb, PlusPort, Visma
Verzuim, Circle Software, Onguard, Visionplanner, IntraData, Nmbrs, Yuki,
Cash Software en Advitrae onderdeel van de Visma-groep. Visma is

titelsponsor van Team Jumbo-Visma, een van 's werelds beste wieler- en
schaatsteams.

