Leer XBRL kennen in uw eigen tempo

XBRL-Principles
Online XBRL cursus voor iedereen

Waarom XBRL
Rapportage in XBRL is efficiënt, verbetert de
kwaliteit van de rapportages en het uitwisselen
van informatie is eenvoudiger dan ooit.

Daarom is het belangrijk dat ook u weet wat
XBRL is en dat ook u XBRL rapportages kunt
maken en naar de verschillende partijen kunt
sturen.

XBRL wordt wereldwijd in organisaties
geïmplementeerd. Middelgrote en kleinere
bedrijven en instellingen worden
geconfronteerd met XBRL. Vanaf 1 januari 2013
zullen rapportages in XBRL gefaseerd verplicht
worden gesteld. Banken, toezichthouders,
Belastingdienst, CBS en de Kamer van
Koophandel vragen om rapportages in XBRL.

U wilt natuurlijk zo efficiënt en effectief
mogelijk leren over XBRL zodat XBRL de
minste impact heeft op de dagelijkse
werkzaamheden. De online cursus
‘XBRL-Principles’ van InterFiling biedt hiervoor
de oplossing.

Om u voor te bereiden op de toetsvragen zijn
in de verschillende modulen oefenvragen
opgenomen, waaronder meerkeuzevragen,
gesloten vragen en sleepvragen, zodat u
zoveel mogelijk wordt ondersteund om de
behandelde stof tot u te nemen. Naar de
behandelde stof gaan tijdens de oefenvragen
is mogelijk.

Aan het einde van de curus heeft u inzicht in
digitale XBRL rapportages en weet u wat XBRL
is. Ook weet u wat de aanverwanten begrippen
betekenen en inhouden. De kennis kunt u
direct gebruiken voor de overwegingen van uw
eigen samenstel- en belastingpraktijk,
alsmede voor advies en voor
controleopdrachten voor cliënten. Ook als
ondernemer, softwarebouwer of beleidsmaker
heeft u de basiskennis in huis.

“Start vandaag nog met XBRL-Principles om kennis te maken met
XBRL en om direct aan de slag te gaan met rapportages in XBRL.”

XBRL-Principles
InterFiling heeft XBRL-Principles ontwikkeld
zodat ook u direct met XBRL aan de slag kunt
gaan. Voordat u het weet kunt u rapportages in
XBRL maken en verzenden naar de
verschillende partijen die om XBRL
rapportages vragen.

Onderwerpen als valideren, taxonomieën en
renderen komen in XBRL-Principles naar
voren.

Binnen XBRL-Principles wordt uitgelegd wat
XBRL is en waarvoor XBRL wordt gebruikt.
Ook worden aanverwante begrippen uitgelegd
met duidelijke voorbeelden.

Aan het einde van elke module krijgt u telkens
toetsvragen die u dient te beantwoorden. De
resultaten worden tijdens de cursus
automatisch opgeslagen zodat u op elk
gewenst moment verder kunt.

De cursus kunt u op elke gewenste plaats en
tijd volgen. Zo bepaalt u zelf uw eigen
studietempo.

Voordelen
- Inzicht in digitale XBRL rapportages en
waarvoor XBRL gebruikt wordt
Aanverwante XBRL begrippen worden
concreet uitgelegd
Duidelijke voorbeelden tijdens de cursus
om XBRL uit te leggen
Zelf bepalen wanneer u de cursus volgt
De curus volgen waar u ook bent
Zelf uw studietempo bepalen
Kennis is direct en optimaal inzetbaar in de
praktijk

Prijs en studieduur
De prijs van XBRL-Principles is
€ 135,-- (excl. BTW) per deelnemer. Deze
cursus kunt u binnen zes maanden voltooien
en zal gemiddeld drie studie-uren vergen.
Leden van het NBA kunnen 3 PE punten
krijgen voor de curus ‘XBRL-Principles’.
Registreer u nu op www.interfiling.com om
direct met XBRL-Principles aan de slag te
gaan.

InterFiling is de organisatie die XBRL kennis en andere XBRL
mogelijkheden in Nederland mogelijk maakt. InterFiling ondersteunt
ondernemingen met het maken van SBR/ XBRL rapportages.
InterFiling werkt met de unieke xbrlOne technologie van Semansys
Technologies. Meer dan 200.000 ondernemingen zijn aangesloten op
het open en unieke xbrlOne platform.
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InterFiling biedt geheel gratis XBRL rapportages voor de aangiften BTW
en ICP. U kunt contact met ons opnemen voor XBRL training en kennis,
toegang tot het InterFiling platform voor software-applicaties en voor
de gratis XBRL Taxonomie Viewer.

