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Voor het gebruik van het Novak Kwaliteitshandboek 
met Scienta is geen extra software nodig, slechts een 
internetverbinding. Met behulp van een beschikbare in-
ternetbrowser kan eenvoudig in de eigen Scienta-omge-
ving worden ingelogd. Gebruikers van het Novak Kwali-
teitshandboek kunnen in de Scienta-omgeving niet 
alleen het kwaliteitshandboek beheren en raadplegen, 
maar ook eigen instructies, hoofdstukken en handboe-
ken aanmaken. Zo ontstaat een samenhangend geheel 
op één centrale locatie dat gemakkelijk overal is te 
raadplegen. 

Slimmigheden
Scienta is zo opgezet dat doorkoppeling vanuit an-

dere applicaties mogelijk is. Zo kan bijvoorbeeld een 
gebruiker bij het samenstellen van de jaarrekening in 
Unit4 Auditor, direct vanuit het werkprogramma door-
klikken naar de instructies in het kwaliteitshandboek 
binnen Scienta.

Daarnaast zijn diverse ‘slimmigheden’ beschikbaar, 
die het werk van de gebruiker en de beheerder gemak-
kelijker maken. Denk bijvoorbeeld aan het met één druk 

De behoefte aan een actueel, gebruiksvriendelijk  
kwaliteitshandboek dat altijd en overal beschikbaar is, was de belang
rijkste reden voor Novak om in 2007 te kiezen voor de SaaSoplossing 
‘Scienta’. Ontwikkelaar Syslogic is vastbesloten om het unieke karakter 
van deze online applicatie ook de komende jaren vast te houden. Eind 
dit jaar verschijnt versie 3.0. 

aNtoN GReveNGoeD eN MaRceL KuRveRs

Digitale handboekenomgeving Scienta:

Kwaliteitsbeheersing 
op maat

op de knop zichtbaar maken van de verschillen in een 
instructie ten opzichte van de vorige versie. Een tijdro-
vende klus wanneer de verschillen ‘handmatig’ moeten 
worden gevonden. 

Ook biedt Scienta de mogelijkheid om gebruikers en 
beheerders in de applicatie samen te laten werken voor 
wat betreft het up-to-date houden van het kwaliteits-
handboek.

Voordelen 
De voordelen van Scienta zijn de volgende: 
• intuïtief en snel te gebruiken;
• kant-en-klaar ingericht;
•  makkelijk aan te passen aan de specifieke  

kantoorsituatie;
• krachtige en herkenbare Scienta-editor;
• inhoudelijke veranderingen direct zichtbaar;
•  visuele ondersteuning bij de verwerking  

van updates;
•  centraal gedocumenteerd kwaliteits- 

handboek;
• slimme zoekfuncties;
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kwAliteitsbeheersiNg

Digitale handboekenomgeving Scienta:

Kwaliteitsbeheersing 
op maat

•  mogelijkheid online stroomdiagrammen te maken 
en te raadplegen;

•  plaatsonafhankelijk (met een internetverbinding 
overal in te loggen);

• periodiek nieuwe functionaliteiten beschikbaar.

Scienta Versie 3.0
Eind dit jaar verschijnt Scienta 3.0 waarmee diverse 

nieuwe functionaliteiten beschikbaar komen. Met versie 
3.0 speelt Scienta nog meer in op de wensen en behoef-
ten van haar gebruikers.
Dit zijn de belangrijkste vernieuwingen: 

•  Scienta heeft een compleet nieuwe lay-out gekre-
gen die functionaliteit en esthetiek bij elkaar 
brengt, door middel van een goed uitgedacht in-
teractie-design waarbij de gebruiker centraal staat. 

•  De wijze waarop de handboeken en artikelen wor-
den gepresenteerd aan gebruikers is duidelijker en 
efficiënter geworden. Voor de gebruiker is Scienta 
persoonlijker geworden door een eigen dashboard. 
Visueel krijgt de gebruiker het gevoel een online 
boek te lezen met daarbij inzicht in de context van 
de totale omgeving. Daarnaast is het makkelijker 
om zaken te zoeken in Scienta. Ook is Scienta nu 
goed te lezen op een tablet.

•  De beheerder heeft in de 3.0-versie één centrale 
Scienta Editor voor het beheren en creëren van 
handboeken en artikelen (teksten, stroomdiagram-
men, bestanden etc.). Hierdoor is het beheer  
van de artikelen en het verwerken van wijzigings-
voorstellen eenvoudiger en mooier geworden. De 
stroomdiagrammen zijn qua functionaliteit uitge-
breid en er is nieuwe mogelijkheid om bestanden 
(zoals Word, Excel, pdf etc.) als artikel aan te  
maken.

Kennismaken, online demo en aan de slag
Kantoren die graag nader kennis willen maken met 

het Novak Kwaliteitshandboek, kunnen via het secreta-
riaat van Novak (070-3524002 of novak@novak.nl) 
eenvoudig een begeleide online demo aanvragen. Hier-
mee kan het kantoor kennismaken met de inhoud en 
met Scienta waardoor zij zelf kunnen ervaren hoe het 
kwaliteitshandboek in de praktijk werkt. De aanschaf 
van het Novak Kwaliteitshandboek verloopt vervolgens 
eenvoudig via de website van Novak. Na bestelling  
ontvangt het kantoor een activeringscode waarmee  
de eigen handboekomgeving wordt geactiveerd en het 
kantoor aan de slag kan. Ook de nazorg is goed ge-
regeld: de lijnen tussen gebruikers en redactie zijn zo 
kort mogelijk. De projectmanager Marcel Kurvers is het 
primaire aanspreekpunt voor gebruikers die vragen  
hebben over updates, gebruik, etc. 

Daarnaast is er een helpdesk bij Syslogic beschikbaar 
voor technische vragen over Scienta. Kantoren kunnen 
een onderhoudsabonnement afsluiten dat hen ontzorgt 
op het gebied van kantoorspecifiek maken, onderhouden 
en verwerken van updates. Dit alles zodat kantoren het 
maximale uit het kwaliteitshandboek kunnen halen met 
een positieve beoordeling bij toetsing als eindresultaat.

Marcel Kurvers is projectmanager van het Novak Kwali-
teitshandboek (www.uwhandboek.nl). anton Grevengoed 
is relatiebeheerder bij syslogic.

Scienta
Scienta is een online applicatie van Syslogic om procesbeschrijvingen 

op te stellen, te visualiseren en te gebruiken. De gebruiker staat daarbij 
centraal. Ontwikkelaar Syslogic zette de applicatie voor het eerst in rond 
2001 en wordt vandaag de dag gebruikt door onder andere accountants, 
advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders. Inmiddels is Scienta uit-
gegroeid tot de meest geavanceerde online handboekenomgeving met en-
kele duizenden gebruikers in diverse branches in binnen- en buitenland. 
Scienta is ondergebracht in één van de datacenters in Nederland. Zaken als 
beveiligde toegang, continuïteit en back-up zijn dus goed geregeld.

Novak Kwaliteitshandboek
Novak biedt accountantskantoren het Novak Kwaliteitshandboek, een 

modellenbibliotheek en content voor (elektronische) dossiertemplates 
aan, die naadloos op elkaar aansluiten. Een uitgebreid redactieteam 
voorziet deze periodiek van inhoudelijke updates. Met het Novak Kwali-
teitshandboek – eventueel aangevuld met de modellenbibliotheek en 
dossiertemplates – geeft het accountantskantoor zijn stelsel van kwali-
teitsbeheersing vorm. 

Met het kwaliteitshandboek standaardiseert een accountantskantoor 
de processen: alle verplichte criteria die bij de uitvoering van werkzaam-
heden komen kijken, worden vastgelegd. Denk bijvoorbeeld aan verplich-
tingen vanuit wet- en regelgeving, maar ook aan elementen voor risico-
beperking. Door deze standaardisering kan het accountantskantoor 
efficiënt werken (het wiel hoeft niet steeds opnieuw te worden uitgevon-
den). Daarnaast wordt de kans op fouten gereduceerd en wordt voldaan 
aan de van toepassing zijnde criteria. Deze standaardisering wordt vast-
gelegd in procesbeschrijvingen, oftewel instructies. Zo nodig kunnen 
deze worden aangevuld met modellen, zoals checklists, werkprogramma’s 
en correspondentiemodellen.


