Aan de slag met ons klantenportaal
Met een klantenportaal optimaliseren we de communicatie met u en kunnen we online met u samenwerken.
Het klantenportaal bestaat uit diverse onderdelen. De belangrijkste worden hieronder nader toegelicht. We
wensen u veel succes toe bij het gebruik van ons klantenportaal! Heeft u vragen neem dan contact op met een
van onze medewerkers.

Inloggen
U gaat naar onze website (www.smitenpartners.nl)
1. Inloggen Onder het menu Oplossingen vind u S&P Online, hier klikt u op.

2. Inloggen Op deze pagina vind u de Log in button.

Inloggen
Op de inlogpagina vult u uw gebruikersnaam en wachtwoord in die u van ons heeft ontvangen via de mail.
(Heeft u geen mail ontvangen, neem dan contact met ons op. LET OP: Controleer ook uw spamfolder)

U krijgt vervolgens een scherm waar u een two-factor-authenticatie code moet invullen. Dit kan middels een sms code of een
authenticator App.
Sms-code:

Na het inloggen met de sms-code krijgt u altijd de vraag of u de SMS code of Authenticator wilt gebruiken. Wij raden de Authenticator
App aan, deze is veiliger, makkelijker en werkt altijd.

Authenticator-code:
Er moet eerst een authenticatie App gedownload worden (bijvoorbeeld die van Google of Microsoft), vervolgens doorloopt u
onderstaande stappen.

Home
Op bijgaande afbeelding ziet u hoe ons klantenportaal eruit ziet. Er zijn verschillende onderdelen, bovenaan modules in tabs en widgets
in het content scherm:
1. Modules Klik op de naam van de module voor
meer opties in het menu.
2. Naam gebruiker Hier ziet u onder welke naam
u ingelogd bent. Ook kunt u hier uw instellingen
wijzigen, zoals uw wachtwoord.
3. Cliënt Indien u meerdere organisaties
heeft (zoals holdings), dan kunt u hier wisselen
tussen deze organisaties.

4. Meldingen Dit is een lijst met openstaande
taken.
5. Informatie Wanneer u op het vraagteken klikt,
dan komt u op de online hulp pagina van de portal.

Accordering
Voordat we bepaalde documenten namens u naar uitvragende partijen, zoals de Belastingdienst, Kamers van Koophandel of de bank
sturen, willen we graag dat u het document bekijkt en akkoord gaat met de inhoud. Hier kunt u deze akkoordverklaring online
verstrekken.

Instructie
Om een document, bijvoorbeeld een belastingaangifte
of de publicatiestukken goed te keuren (te
accorderen), gaat u als volgt te werk:
1. Klik op het document om dit te bekijken.
U kunt het bestand daarna ook opslaan.

2. Geef aan of u akkoord gaat of niet akkoord gaat.
Ga helemaal naar de onderkant van de pagina.
3. Klik op Verstuur SMS code en vul ter bevestiging de SMStoken in die u op uw mobiele telefoon ontvangt.
Klik vervolgens op ‘Verstuur’. U krijgt een melding in het
scherm of het verzenden is geslaagd.

Dossier
In het online dossier vindt u een handig archief van belangrijke documenten. Deze zijn op een veilige locatie opgeslagen en altijd voor u
beschikbaar.
Document bekijken
1. In het Dossier vindt u de geaccordeerde documenten. Klik op het document om dit te bekijken. U kunt het bestand daarna ook opslaan.

Beheer
Hier kunt u uw gegevens aanpassen, een nieuw wachtwoord instellen en eventueel gebruikersaccounts aanmaken voor medewerkers of
collega’s.
Mijn Account
Een wizard begeleidt u in het aanmaken van een nieuwe
Hier kunt u uw eigen gegevens aanpassen
gebruiker.
Mijn Gebruikers
Mijn Cliënten
Hier kunt u de gebruikers inzien die toegang hebben tot uw
Hier kunt u de gegevens inzien en wijzigen van uw cliënten.
bedrijven en met de taak Nieuwe cliëntgebruiker aanmaken
Voor het wijzigen van het mobiele nummer en of
kunt u extra gebruikers toegang geven.
accorderingsrechten is een pincode nodig.

