SBR PRODUCTEN
SBR VERWERKER

SBR COMMUNICATOR
WEBSERVER EN CLIENT

Met de SBR Verwerker genereert u snel en eenvoudig de

Met behulp van deze programma’s kan een organisatie of
softwarehuis de SBR Berichten van hun klanten versturen
via een eigen PKI Overheidscertificaat (Verzamelcertificaat).

SBR-documenten die u nodig hebt. De SBR Verwerker
functioneert op basis van sjablonen (digitale invulformulieren). Afhankelijk van het SBR-document dat u wilt
aanmaken, selecteert u een ander invulformulier. De
gegevens voor uw SBR-document(en) kunt u handmatig in

De programma’s functioneren als volgt:

U installeert de SBR Communicator Webserver en koppelt
hieraan uw eigen PKI-overheidscertificaat. Bij uw klanten
installeert u de SBR Communicator Client. Nadat de Client
is geïnstalleerd, kunnen uw klanten SBR-documenten
versturen naar uw webserver. De webserver zal vervolgens
de verzending naar de betreffende instanties verzorgen.

de SBR Verwerker invoeren. Op basis van de door u
ingevoerde gegevens genereert Accept vervolgens een SBRbestand. In de toekomst zal het tevens mogelijk worden om
data uit een ander bestand of programma te importeren of
koppelen.
Op dit moment is er een sjabloon beschikbaar waarmee u

SBR COMMUNICATOR

uw publicatiestukken voor de Kamer van Koophandel kunt

Accept levert een generiek programma waarmee SBR-

waarmee u een aanvraag voor een uitstelregeling voor de

documenten kunnen worden verstuurd naar banken, de

Belastingdienst kunt genereren. Op korte termijn zullen er

KvK, het CBS en de Belastingdienst. Het is mogelijk om

diverse andere invulformulieren worden ontwikkeld

aangiften of opgaven te versturen die zijn aangemaakt met

waarmee u onder meer SBR-documenten kunt aanmaken

de software van een andere partij. Dit kan uiteraard in de

voor de Belastingdienst, het Centraal Bureau voor de

vorm van een SBR-bestand (XBRL), maar ook in het BAPI- of

Statistiek en banken.

samenstellen. Daarnaast bieden wij een sjabloon aan

CSV-formaat.
Een belangrijk voordeel van de SBR Communicator is dat

SBR VIEWER

communicatie rechtstreeks met de uitvragende instanties

Overzichtelijk, snel en eenvoudig

(banken, KvK en de belastingdienst) plaatsvindt (System-to-

Met behulp van de SBR Viewer kunt u snel en eenvoudig

System). Hierdoor hoeft u als gebruiker, wanneer u beschikt

zien wat de inhoud van een SBR-document is. Door de

over een eigen PKI-overheidscertificaat, geen extra kosten

overzichtelijke manier van weergeven hoeft u als gebruiker

per bericht te betalen.

geen verstand te hebben van de complexe SBR-taxonomie.
Elk SBR-document wordt door de viewer op een

Verzenden – ontvangen
De opzet van de SBR Communicator lijkt op die van een email omgeving. Het programma beschikt onder meer over
een inbox waarin retourberichten worden opgeslagen.

vergelijkbare manier gepresenteerd, hierdoor kunt u
zonder lang te hoeven zoeken vinden waarnaar u op zoek
bent.

Daarnaast blijven eenmaal verstuurde SBR-documenten

Beschikbaarheid

beschikbaar.

De SBR Viewer is op dit moment geïntegreerd in onze SBR
Verwerker en de SBR Communicator. Op korte termijn zal

Certificaat
Wanneer u (nog) niet over een eigen PKI-overheidscertificaat beschikt, kunt u door middel van een verzamel-

de Viewer eveneens als losstaand programma worden
uitgebracht.

certificaat toch communiceren met Digipoort. Accept biedt
u deze mogelijkheid.
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