MijnFlynth
Quickstart
MijnFlynth is uw persoonlijke, veilige en snelle toegang tot de online diensten van
Flynth. Via MijnFlynth communiceert en werkt u eenvoudig samen met uw adviseur.
MijnFlynth bestaat uit diverse onderdelen. Hieronder een korte introductie.
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Sara Joe
(088) 236 7266
06 5000 8500
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Uploaden document
Deze instructie beschrijft de werkwijze om documenten veilig beschikbaar te maken aan uw Flynth Audit door middel van
het MijnFlynth portaal. Documenten die de Audit afdeling met u deelt zijn zichtbaar onder het tabblad “Dossier”. Zie nadere
toelichting onder “Dossier” verder in deze brochure. Door het gebruik van een Formulier kunt u documenten aanleveren aan uw
audit contactpersoon.

Stap 1: Log in op de home pagina van MijnFlynth. (https://mijn.flynth.nl/)
Stap 2: R
 echts in het vakje: ”Formulieren” staat een link om documenten aan te leveren voor de Flynth Audit,
klik hier op.
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Sara Joe
(088) 236 7266
06 5000 8500
Sara.joe@flynth.nl
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Stap 3: Klik vervolgens op start.
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Stap 4: K
 lik of sleep bestanden naar het vierkant gebied, u kunt één of meerdere documenten tegelijkertijd
aanleveren.
Stap 5: Klik vervolgens op “Volgende”
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Stap 6: K
 lik in het laatste scherm ter bevestiging op de knop:” Formulier insturen” om het document of
documenten bij Flynth Audit aan te leveren.
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Nieuwe (cliënt) gebruiker toevoegen
Onder Nieuwe (cliënt) gebruiker toevoegen kunt u een collega toevoegen die ook gerechtigd is om het systeem te gebruiken. In
Ga naar www.flynth.nl/mijnflynth en klik op ‘Nieuwe (cliënt) gebruiker’ toevoegen en volg de aanwijzingen op de flyer.
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Dossier
In Dossier kunt u documenten die Flynth met u gedeeld heeft raadplegen.
Via Cliënt selecteert u het gewenste bedrijfsonderdeel of uw persoonlijk dossier onder privé-cliënt.
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Accordering
Voordat Flynth documenten namens u naar uitvragende partijen zoals de Belastingdienst, Kamer van Koophandel of de bank
stuurt, is het noodzakelijk dat u het document bekijkt en akkoord gaat met de inhoud.

Document goed- of afkeuren:
1

	Klik op document onder kopje Mededelingen of ga direct

5
6

naar Accordering in menu.
2

	Bekijk het document door op de naam van het document

7

	Bij Akkoord klik op Verstuur SMS code bij stap 2
(scherm 2c).

	Klik in de linkerkolom op eventuele bijlagen om deze te
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openen (scherm 2b) en beoordeel het document.
4

	Herhaal de stappen 2 t/m 4 voor eventuele overige
documenten die wachten op akkoord.

te klikken.
3

Klik op Akkoord of Niet akkoord.

Sluit de viewer met het kruisje linksboven (scherm 2b).

	Voer de code in die u heeft ontvangen op uw mobiele
telefoon (scherm 2d).
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en klik op Verzend document(en).

1
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Heeft u geen sms-code
ontvangen? Kies er dan
4
3
voor om gebeld te
worden. De SMS-code
wordt via een spraak
computer telefonisch aan
u doorgeven. Toets de
SMS-code die u via de
Flynth adviseurs en accountants | Meander 261 | 6825 MC Arnhem | T 088 - 236 73 7
50 | www.flynth.nl
8
spraakcomputer hebt
Flynth is een landelijk opererende advies- en accountantsorganisatie. Hoewel Flynth de uiterste zorg heeft besteed aan de inhoud
van ditin
leaflet,
ontvangen
en kies
scherm 2b
scherm 2c
9
aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid noch voor de gevolgen daarvan.
daarna voor ‘verzend
scherm 2d
document’.

MijnFlynth
Quickstart
Apps
Hier heeft u direct toegang tot uw online diensten van Flynth. Welke van deze diensten voor u beschikbaar zijn, hangt af van uw
persoonlijke situatie. Wilt u meer informatie over een online dienst, neem contact op met uw adviseur.
1

Klik rechtsboven op Apps.

2

Klik vervolgens op de applicatie die u wilt openen.

1
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Beheer
Hier kunt u uw gegevens aanpassen, bijvoorbeeld een nieuw wachtwoord instellen en/of e-mailadres wijzigingen.
1

Klik op uw naam rechtsboven.

2

Klik daarna op Mijn account.

niet direct verwerkt, maar door Flynth eerst gecontroleerd

3

Vul in het formulier de te wijzigen gegevens in.

en verwerkt in onze andere systemen. Deze wijzigingen

4

Klik op Wijzigingen insturen.

worden dus niet direct zichtbaar.

	Sommige gegevens (Zoals Naam en Telefoon) worden

Een wijziging van e-mailadres, gebruikersnaam en wachtwoord worden wel direct verwerkt
1

3

2
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