6 VRAGEN

OM EEN BOEKHOUDTOOL TE VINDEN DIE BIJ U PAST
Bij het ondernemen draait het uiteindelijk om de cijfers, de harde resultaten. Om goed te scoren heeft u
het best mogelijke inzicht in uw bedrijf nodig. Online bedrijfs- en boekhoudsoftware zorgt daarvoor.
Maar hoe zorgt u ervoor dat u de tool vindt die bij u past? Daar helpen wij een handje mee.

Begin met het beantwoorden van deze 6 vragen

1

HOE NAUW WIL IK SAMENWERKEN
MET MIJN ACCOUNTANT

Wilt u zelf gaan boekhouden? Of wilt u het
uitbesteden? En hoe zit het met al die scenario’s
daar tussenin? Wat u ook besluit te doen: zorg
ervoor dat u meer uit uw accountant haalt door
hem te laten focussen op het geven van goed
advies.

3

IK WIL ZELF GAAN BOEKHOUDEN, HOE
MOET IK DAT AANPAKKEN?

Moderne tools helpen u om veel tijd te
besparen als u besluit om het zelf op te pakken.
Dit varieert van het koppelen van uw internetbankieren met de boekhouding tot het
automatiseren van de facturatie zodat uw
cashflow lekker gezond blijft.

4

WELKE INZICHTEN ZIJN HET MEEST
RELEVANT VOOR MIJN BUSINESS?

Huidige financiële status, marges, kosten of
zelfs historische offertes en bezoekverslagen.
Ga precies na waar u inzicht in wilt hebben.
Zoek op basis daarvan de software uit.

2

ALS IK MEER WERK UITBESTEED, HOE HOU IK
DAN HET INZICHT EN DE CONTROLE?

Zowel u als uw accountant hebben 24/7 online
toegang tot dezelfde gegevens nodig om dit te kunnen
doen. Online bedrijfs- en boekhoudsoftware is hiervoor
gemaakt. Hiermee is up-to-date blijven net zo
makkelijk als het openen van een mobile app.

5

HEB IK 24/7 TOEGANG NODIG TOT MIJN
GEGEVENS, OOK MET MIJN SMARTPHONE OF TABLET?

Of u nu onderweg een offerte wilt checken of de
financiële resultaten nodig heeft als u een
lening aanvraagt bij de bank. Alle bedrijfsgegevens bij de hand hebben is essentieel voor de
ondernemer van nu.

6

IS DE SOFTWARE MAKKELIJK IN TE
STELLEN EN KAN IK ER ZO MEE AAN
DE SLAG?

Zorg ervoor dat u geen doctorandus in IT
nodig heeft om ermee te werken. Bekijk een
demo of neem een gratis proefabonnement
om te zien welke software het beste bij u past.
Let ook op welke support ze aanbieden.
Geven ze tours, optionele trainingen of
duidelijke help-bestanden?

EN DAN NU, TIJD OM DAT INZICHT TE KRIJGEN
De boekhouding speelt een cruciale rol in elke succesvolle
onderneming. De juiste tools geven u en uw accountant de
inzichten die u nodig heeft om te bouwen aan een betere
business. Meer weten? Download dan ons e-book via
www.exactonline.nl/e-books/boekhouden
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