Bestanden uploaden op StamrechtBV.com
Dit document beschrijft de stappen die nodig zijn om bestanden uit uw administratie met
behulp van de StamrechtBV.com cliënten portal naar ons te versturen.
Voordat u aan de slag gaat dient u in het bezit te zijn van een gebruikersnaam en
wachtwoord.

Problemen?
Indien u problemen ervaart kunt u contact met ons opnemen. Onze contactinformatie is te
vinden op: http://www.stamrechtbv.com/contact

STAP 1: Surf naar onze website
Start uw browser en surf naar http://www.stamrechtbv.com. U ziet nu onderstaande pagina.

Figuur 1: Startpagina StamrechtBV.com

STAP 2: Inloggen op de cliënten portal
Op onze website vindt u rechtsboven een knop Inloggen.

Figuur 2: Knop Inloggen

Wanneer u de website bezoekt vanaf een mobiel apparaat, uw computer een kleinere
resolutie heeft dan normaal of u uw browser niet full-screen heeft op uw computer wordt
het menu verborgen onder de
knop. Inloggen staat dan onderaan de menu lijst die
uitklapt als u op de
knop drukt.
Wanneer u op de Inloggen knop drukt wordt u doorverwezen naar de inlogpagina. Op deze
pagina kunt u uw gebruikersnaam en wachtwoord invullen. Mocht u het wachtwoord van
uw account kwijt zijn, dan kunt u uw gebruikersnaam invullen en op Wachtwoord vergeten?
klikken. Een nieuw wachtwoord wordt dan naar uw email verstuurd.

Figuur 3: Inloggen op de cliënten portal

Door op de knop Inloggen onderaan het formulier te klikken wordt er geverifieerd of de
inloggegevens kloppen. Indien dit het geval is wordt u automatisch doorgestuurd naar de
cliënten portal.

STAP 3: De cliënten portal
Wanneer u bent ingelogd op de cliënten portal krijg u onderstaande pagina te zien.

Figuur 4: De cliënten portal

STAP 3a: Wachtwoord wijzigen en uitloggen
Wanneer u zich op de cliënten portal bevindt kunt u naast uw administratie uploaden uw
wachtwoord wijzigen en uitloggen als u klaar bent. Om uw wachtwoord te wijzigen klikt u op
de

knop en vervolgens op ‘Wachtwoord wijzigen’.

Om uit te loggen klikt u op de rode ‘Uitloggen’ knop. Het uitloggen gebeurt tevens
automatisch indien u langer dan 15 minuten niet actief bent.

STAP 4: Mijn archief
U kunt nu uw documenten uploaden in de cliënten portal. Deze pagina bestaat uit drie
onderdelen, namelijk de onderdelen Mijn archief, Voortgang en Uploaden.
Door op de + te klikken voor de map Archief wordt het complete archief, zoals wij dit voor u
hebben aangelegd, weergegeven. Vanuit deze structuur is het mogelijk om bestanden te
downloaden. Dit kunt u doen door te dubbelklikken op een bestand.

Figuur 5: Mijn archief

STAP 5: Bestanden uploaden – categorie kiezen
Het uploaden van bestanden gebeurt in het Uploaden gedeelte. Het uploaden van
bestanden is zeer makkelijk.
Allereerst kiest u wat voor soort upload het betreft.

Figuur 6: Categorie standaard

Selecteer nu een periode. Wanneer u bestanden uploadt die vallen onder de periode 2014
dan stelt u dit hier in. Initieel staan deze instellingen op het huidige jaar.

Figuur 7: Periode

STAP 6: Bestanden uploaden – bestanden selecteren
Wanneer u de categorie heeft gekozen, kunt u met behulp van de knop Bladeren de
bestanden selecteren die u wilt uploaden.

Figuur 8: Bestanden selecteren

Wanneer u uw bestanden heeft geselecteerd en op openen heeft gedrukt worden de
bestanden in de wachtrij geplaatst. U kunt indien gewenst nog bestanden toevoegen door
op bladeren te klikken of bestanden uit de wachtrij verwijderen door op het rode kruis te
klikken.

Figuur 9: Wachtrij

Wanneer u er zeker van bent dat u al uw gewenste bestanden in de wachtrij heeft geplaatst
dan kunt u op Uploaden klikken. De bestanden worden vervolgens geüpload en in uw
archief geplaatst.

Indien alles goed is verlopen krijgt u de melding Alle bestanden zijn succesvol geüpload.

Figuur 10: Bestanden succesvol geüpload

STAP 7: Controle geüploade bestanden
De geüploade bestanden worden afhankelijk van de gekozen categorie in het archief
geplaatst.
In het onderstaand voorbeeld is te zien hoe de bestanden uit stap 6 in het archief zijn
geplaatst onder de juiste map.

Figuur 11: Geüploade bestanden in het archief

STAP 8: Voortgang aangeven
Wanneer u er zeker van bent dat u de administratie voor de vennootschapsbelasting of de
inkomstenbelasting voor een periode volledig heeft geüpload, vinkt u dat aan onder de kop
Voortgang. De cliënten portal vraagt nogmaals of u er zeker van bent dat u de administratie
volledig hebt geüpload. Klik op OK als u hier zeker van bent. Wij ontvangen hiervan
automatisch een melding waarna wij bezig gaan met het opstellen van uw stukken.

Figuur 12: Voortgang aangeven

