Teleboekhouden
voor ondernemers

Resultaat boeken door
online samenwerken
Teleboekhouden noemen we het nieuwe online boekhouden. We gaan
namelijk veel verder dan het vastleggen van cijfers uit het verleden. Met
teleboekhouden heeft u altijd actuele cijfers voorhanden en kunt u samen
met ons financieel en fiscaal beleid voeren dat op de toekomst is gericht.
Teleboekhouden is samen meer resultaat boeken.

Het pakket van nu, voor de cijfers van de toekomst
Teleboekhouden is geen traditioneel boekhoudpakket in een digitaal jasje.
Het is het nieuwste van het nieuwste. Technologie in dienst van de gebruiker.
Optimaal afgestemd om samen te werken. Online diensten die het
persoonlijk contact versterken, keuzes cijfermatig onderbouwen en resultaten
direct zichtbaar maken.
Waarom kiezen
ondernemers voor
teleboekhouden
Een holding, een
IT-onderneming, een agrarisch bedrijf en een Grieks
restaurant vertellen over hun
ervaringen met online
boekhouden. “Je moet het
gewoon zien om te ontdekken hoe krachtig het is.”
Vraag om een demonstratie.

Direct inzicht in de belangrijkste cijfers. Zo kunt u samen met ons een gezond
financieel beleid voeren.

De voordelen van teleboekhouden voor ondernemers
•
•
•
•
•
•
•
•

Complete bedrijfsboekhouding online raadplegen en bijhouden
Zelf boeken of online meekijken met uw kantoor
Altijd beschikking over de meest recente cijfers
Geen investeringen in apparatuur en boekhoudprogramma’s
Telebankieren volledig geïntegreerd; incasso- en betaalopdrachten
Ook facturatie, urenregistratie en documentenbeheer
Veilig door standaard authenticatie en back-up
En handige functies voor razendsnelle invoer

De ondernemer is geen boekhouder. Dat vraagt om
aangepaste software
Boekhoudsoftware is van oudsher gemaakt voor boekhouders. Niet voor
ondernemers! Boekhoudsoftware vraagt van u dus de nodige kennis om
ermee te kunnen werken. Lastig. Bovendien is de software niet ontwikkeld om samen te werken met uw kantoor. Geen ideale situatie dus.
Teleboekhouden lost dat voor u op.
Software voor ondernemer en accountant samen
Teleboekhouden is juist wel ontwikkeld vanuit de gedachte van samenwerking en eenvoud: simpele schermen en functies voor de ondernemer,
professioneel boekhouden voor het kantoor. En online uitwisseling van
cijfers, documenten, afspraken, noem maar op.
Teleboekhouden werkt als telebankieren
Teleboekhouden werkt net als telebankieren, waarbij u via internet uw bankzaken regelt. Bij teleboekhouden is het uw kantoor dat als vertrouwde
partner de software regelt en de boekhouding beheert. U hoeft dus zelf
niets meer te kopen of te installeren. Wij zorgen ervoor.
Eenvoudig, makkelijk, safe
Doordat wij de software regelen en beheren, is de veiligheid en privacy
van uw data gegarandeerd. En als u zelf gaat boeken, zult u direct
merken dat de schermen, functietoetsen en rapportages zijn afgestemd
op wat u van software verwacht: eenvoud, gemak en overzicht.

Wie werken met
Teleboekhouden?
Teleboekhouden wordt volop
gebruikt door dienstverleners
zoals advocaten, architecten,
adviesbureaus, ICT-bedrijven,
chauffeursdiensten, kappers,
kinderdagverblijven en marketing
& communicatiebureaus. Door
theaters, verenigingen, stichtingen,
een kerkgenootschap, horeca en
recreatiebedrijven. Door
bedrijven in de bouwnijverheid,
zoals aannemers en installatie-,
timmer-, schilder- en klusbedrijven.
Door handelsbedrijven, agrariërs,
detaillisten in de food en
non-food, waaronder veel
schoenmakers. Door organisaties
die een gezamenlijke boekhouding voeren, zoals franchisers,
scholengemeenschappen en
praktijken voor huisartsen,
tandartsen, logopedie en orthopedie. En door nog veel meer
MKB-bedrijven en organisaties.

Vraag om een demonstratie.

Telebankieren binnen YOB: direct betalingen aanmaken en verwerken.

Overstappen of wachten?
Online zakendoen is niet meer weg te denken. Online boekhouden dus
ook niet. Uit ervaring weten we dat steeds meer ondernemers de stap al
maken. Wij geven u graag een demonstratie. Dan ontdekt u pas echt
wat de kracht is van teleboekhouden.
Doe meer met uw boekhouding
Uw boekhouding kan veel meer zijn dan een verslag van het verleden.
Uw boekhouding als instrument voor succesvol ondernemen. Voor de
meeste ondernemers is dit nieuw, maar het bestaat. Teleboekhouden laat
het u zien: proactief beleid voeren, kansen grijpen. Teleboekhouden is
resultaat boeken door samenwerken.
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