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BOEKHOUDEN 
MET HET JUISTE 
PAKKET VOOR 
JE BUSINESS Gaat er ook bij jou zoveel tijd in administratiewerk zitten? 

Tja, die boekhouding moet je bijhouden. En als facturen 
zichzelf konden versturen... Maar welke ondernemer heeft 
nu eigenlijk tijd, laat staan tijd over? De alledaagse gang 
van zaken slokt alles al op. Toch weet je maar al te goed hoe 
belangrijk het is om inzicht te hebben in je bedrijf. Hoe zorg je 
anders voor groei?

3 EXACT ONLINE E-BOOK BOEKHOUDEN



Dat inzicht kun je krijgen: door je administratie-
werk te automatiseren. Gelukkig kan dit tegen-
woordig veel makkelijker dan je denkt, met online 
boekhoudsoftware. Of je het nu een online boek-
houdpakket of online business software noemt, 
het geeft de drukke ondernemer van nu het 
inzicht waar ze echt naar op zoek zijn.

 

Dat inzicht kun je krijgen: 

door je administratiewerk te 

automatiseren”
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Het probleem is dan alleen: welke online  pakket 
kies je? En hoe ga je ermee werken, wil je de 
accountant ook nog toegang geven? En als je 
mensen in dienst hebt, wat te denken van je col-
lega’s? En hoe lang duurt het voordat je ermee 
aan de slag kan gaan?
 
Dit e-book gaat je helpen bij het maken van de 
juiste keuze. De belangrijkste zaken waar je op 
moet letten staan netjes op rij. Wel zo handig. 
Kom, laten we beginnen. 

?
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EERSTE HULP BIJ 
HET ONDERNEMEN

1 Administratiewerk staat te boek als noodzakelijk 
kwaad. En dat is jammer. Want het helpt je enorm. 
Denk eraan als je eerste hulp bij het ondernemen. 
Daar wil je toch zo snel mogelijk bij kunnen?

Ga maar eens na. Moet je investeren? Dan moet je 
weten of het uit kan. Neemt de cashflow af? Dan 
moet je weten of er iets mis gaat bij de facturatie, 
misschien heb je wel last van wanbetalers of zitten 
er fouten in je facturen. Kortom, je moet sowieso 
altijd teruggrijpen op de administratie. Dan kun je 
er maar beter voor zorgen dat je die op orde hebt.

6 EXACT ONLINE E-BOOK BOEKHOUDEN



Dat kan met online boekhoudsoftware. Die heb 
je in allerlei soorten en maten. De nadruk ligt 
op het online gedeelte. Zoals je om je heen ziet, 
zijn de ontwikkelingen in de IT hard gegaan. 
Internetverbindingen die steeds sneller  worden, 
smartphones en tablets die pc’s, laptops en (video)
camera’s overbodig maken: zo maar een paar 
voorbeelden van ontwikkelingen die je in het 
dagelijkse leven ziet. Het gevolg is dat het internet 
net zo’n primaire levensbehoefte geworden is als 
eten en slapen.

Natuurlijk ontwikkelt de software met de hardware 
mee. De belangrijkste ontwikkelingen op dit gebied 
hebben ook met die snelle, goedkope internet-
verbindingen te maken. Het gaat hier om 100% 
online software, bekend bij velen als software in 
de cloud, bij de experts als multi-tenant SaaS 
(Software as a Service).

In het kort komt het er op neer dat je zelf geen 
software meer hoeft te installeren, dat je altijd via 
de browser (of een mobile app) bij het programma 
kunt en dat je het afneemt als maandabonnement 
(of zelfs gratis). Populaire voorbeelden zijn Gmail, 
Spotify en Netflix. 

Moet je investeren? Dan moet je 

weten of het het kan. Neemt de 

cashflow af? Dan moet je weten of er 

iets mis gaat.”
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Wat veel ondernemers niet beseffen is dat 
deze online software ook voor je bedrijf te 
krijgen is. Vaak heet het dan bedrijfssoftware 
of business software. Dat varieert van online 
boekhoudsoftware alleen tot uitgebreide 
pakketten voor bijvoorbeeld projectorganisaties, 
of productie- en handelsbedrijven. 

Hierbij wordt de hele workflow geautomatiseerd 
en met elkaar geïntegreerd. Van offerte tot 
aan uitgezonden factuur en verwerking in de 
boeken. Het mooiste van software in de cloud is 
nog wel dat je heel makkelijk aan de slag gaat 
tegen een vast bedrag per maand. Geen hoge 
investeringen in dure hardware vooraf, geen 
kostbare jaarlijkse onderhoudscontracten of lange 
implementatietrajecten. Je hoeft je ook geen 
zorgen te maken over updates. Die worden gedaan 
door de leverancier.

Nog een bijkomend voordeel is dat je meer 
controle hebt. Stel nu dat je meer gebruikers of 
extra functies op een later tijdstip nodig hebt. 
Dan kun je dat zelf aanpassen in je abonnement. 
Lekker flexibel. Verder kun je ook allerlei services 
aan de business software koppelen. Denk aan 
je bank, tankpas of webshop. Dan laat je alle 
gegevens automatisch uitwisselen met je 
administratie. Dat scheelt enorm veel tijd!

Tot zover de algemene voordelen van werken 
met online business software. De volgende stap 
is om te kijken hoe je zelf je boekhouding kunt 
automatiseren met een pakket dat helemaal bij 
je past.
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6 VRAGEN OM 
HET JUISTE 
BOEKHOUDPAKKET
TE KIEZEN

2 Alleen, waar begin je? Inderdaad, bij de basis. 
Door eerst de juiste vragen te stellen. Door te 
kijken naar je huidige omstandigheden, wat je 
nodig hebt en welk pakket past bij je business.

9 EXACT ONLINE E-BOOK BOEKHOUDEN



Dit is waarschijnlijk de belangrijkste vraag. 
Vooral als je op zoek bent naar beter inzicht, 
betere beslissingen en betere business. Wil je de 
boekhouding zelf doen? Of besteed je liever meer 
uit aan je accountant? Sommige bedrijfssoftware 
maakt het heel makkelijk om bijvoorbeeld zelf 
bonnen te uploaden en facturen te beheren.

Dat helpt je niet alleen om kosten te besparen. 
Als je vlak voor de deadline van je belasting-
aangifte geen berg paperassen bij je accountant op 
het bureau dumpt, kan die zich concentreren op 
hoe jij het hele jaar door presteert en je daarover 
adviseren. Dat voorkomt vervelende verrassingen 
achteraf.

 1 Hoe nauw wil ik samenwerken met mijn 
accountant?

 2 Als ik meer werk uitbesteed, hoe hou ik 
dan het inzicht en de controle?

 3 Stel, ik wil zelf gaan boekhouden.  
Wat dan?

 4 Welke inzichten zijn het meest relevant 
voor mijn business?

 5 Heb ik 24/7 toegang nodig tot mijn 
gegevens, ook met mijn smartphone of 
tablet?

 6 Is de bedrijfssoftware makkelijk in te 
stellen en kan ik er zo mee aan de slag?
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Als je ervoor kiest om je accountant het meren-
deel van je boekhouding te laten doen, zorg dan 
in ieder geval dat je zoveel mogelijk inzicht in en 
controle over je eigen financiën houdt. Dat kan met 
online bedrijfssoftware. Zo hebben jullie allebei 
altijd en overal toegang tot dezelfde gegevens.

 1 Hoe nauw wil ik samenwerken met mijn 
accountant?

 2 Als ik meer werk uitbesteed, hoe hou ik 
dan het inzicht en de controle?

 3 Stel, ik wil zelf gaan boekhouden.  
Wat dan?

 4 Welke inzichten zijn het meest relevant 
voor mijn business?

 5 Heb ik 24/7 toegang nodig tot mijn 
gegevens, ook met mijn smartphone of 
tablet?

 6 Is de bedrijfssoftware makkelijk in te 
stellen en kan ik er zo mee aan de slag?
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Als je zelf de administratie bij wilt gaan houden 
dan kan dat prima! We hebben al gezien dat de 
juiste online boekhoudsoftware het makkelijker 
maakt dankzij allerlei tijdbesparende mogelijk-
heden. Denk aan het inscannen van bonnen, factu-
ren en offertes en deze toevoegen aan boekingen 
en klantenkaarten.
 
Bovendien kun je het koppelen met internet-
bankieren, waardoor afschriften en betalingen 
automatisch worden uitgewisseld. Je kunt direct 
vanuit je bedrijfssoftware elektronisch of digitaal 
factureren. Dan hou je dankzij automatische signa-
len in de business software alles goed in de gaten 
en verstuur je snel betalingsherinneringen waar 
nodig. Het integreert zelfs je relatiebeheer (CRM) 
met je boekhouding. Zo zorg je voor veel beter 
inzicht in je relaties, controle over je verkopen en 
bedrijf je effectieve marketing.

 1 Hoe nauw wil ik samenwerken met mijn 
accountant?

 2 Als ik meer werk uitbesteed, hoe hou ik 
dan het inzicht en de controle?

 3 Stel, ik wil zelf gaan boekhouden.  
Wat dan?

 4 Welke inzichten zijn het meest relevant 
voor mijn business?

 5 Heb ik 24/7 toegang nodig tot mijn 
gegevens, ook met mijn smartphone of 
tablet?

 6 Is de bedrijfssoftware makkelijk in te 
stellen en kan ik er zo mee aan de slag?
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Natuurlijk is het zo dat meer inzicht leidt tot beter 
geïnformeerde beslissingen, wat weer leidt tot 
groei. Maar inzicht waarin? Je financiële status? 
De laatste prijzen, kosten, marges en begrotingen? 
Informatie van klanten zoals alle offertes, bezoek-
verslagen en afspraken? Kortom, bepaal precies 
wat je wilt weten en zoek dan de software waar-
mee je dat kunt doen.

 1 Hoe nauw wil ik samenwerken met mijn 
accountant?

 2 Als ik meer werk uitbesteed, hoe hou ik 
dan het inzicht en de controle?

 3 Stel, ik wil zelf gaan boekhouden.  
Wat dan?

 4 Welke inzichten zijn het meest relevant 
voor mijn business?

 5 Heb ik 24/7 toegang nodig tot mijn 
gegevens, ook met mijn smartphone of 
tablet?

 6 Is de bedrijfssoftware makkelijk in te 
stellen en kan ik er zo mee aan de slag?
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Het is meestal niet genoeg om de juiste inzichten 
te hebben. Je wilt toch ook de zekerheid dat je 
erbij kunt wanneer jij dat nodig hebt? Hoe vaak 
merk je niet dat je op de gekste tijden of plekken 
iets op moet zoeken? Als je alles online doet, dan 
heb je altijd toegang tot je bedrijfsgegevens: op je 
smartphone, tablet of gewoon op de laptop. Vanaf 
huis, het kantoor van een klant, of onderweg.

 1 Hoe nauw wil ik samenwerken met mijn 
accountant?

 2 Als ik meer werk uitbesteed, hoe hou ik 
dan het inzicht en de controle?

 3 Stel, ik wil zelf gaan boekhouden.  
Wat dan?

 4 Welke inzichten zijn het meest relevant 
voor mijn business?

 5 Heb ik 24/7 toegang nodig tot mijn 
gegevens, ook met mijn smartphone of 
tablet?

 6 Is de bedrijfssoftware makkelijk in te 
stellen en kan ik er zo mee aan de slag?
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Het gebeurt wel vaker. Je koopt een software-
pakket om je het leven makkelijker te maken. 
In de praktijk blijkt dat het tegendeel het geval is. 
Ze hadden er wel even bij mogen vermelden dat 
je een Master in IT nodig had om ermee te kun-
nen werken... Dit hoeft echt niet altijd zo te zijn. 
Met een demo of gratis proefabonnement kun je 
direct zien hoe makkelijk een pakket in gebruik is 
(of niet).

 1 Hoe nauw wil ik samenwerken met mijn 
accountant?

 2 Als ik meer werk uitbesteed, hoe hou ik 
dan het inzicht en de controle?

 3 Stel, ik wil zelf gaan boekhouden.  
Wat dan?

 4 Welke inzichten zijn het meest relevant 
voor mijn business?

 5 Heb ik 24/7 toegang nodig tot mijn 
gegevens, ook met mijn smartphone of 
tablet?

 6 Is de bedrijfssoftware makkelijk in te 
stellen en kan ik er zo mee aan de slag?
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CONCLUSIE: REKEN 
OP JE CIJFERS VOOR 
MEER SUCCES

4 Administratiewerk is echt geen noodzakelijk 
kwaad, het is je eerste hulp bij het ondernemen. 
Online business software helpt je om dat voor 
elkaar te krijgen. Het automatiseert tijdrovend 
werk wat je nu nog met de hand moet doen en 
geeft je ongekend inzicht in je bedrijf. 
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Deze online boekhoudsoftware kun je vinden in 
allerlei soorten en maten. Door jezelf af te vragen 
hoe je het aan zou willen pakken kom je al snel 
bij de juiste tool terecht. Open deur? Misschien, 
maar veel ondernemers die niet helemaal bekend 
zijn met IT in het algemeen zien door de bomen al 
gauw het bos niet meer. We raden hen aan om de 
6 vragen uit dit e-book door te nemen.
 
Als je eenmaal het juiste pakket hebt gevonden 
zul je zien dat het helpt bij het maken van de juiste 
zakelijke beslissingen. Het geeft ook meer controle 
over de business. En dat is een gezonde combi-
natie voor succes. Zo kun je op je eigen cijfers 
rekenen.

EXACT ONLINE 
KAN JE HELPEN 
OM DIT ALLES 
VANDAAG NOG 
TE REALISEREN

Ga voor meer info naar
www.exactonline.nl 
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