
Digitaal samenwerken

Sneller & gemakkelijker 
je gegevens aanleveren

Je laat je boekhouding graag over aan je boekhouder of accountant.  
Jij wilt inzicht in je cijfers, maar bent er liefst zo min mogelijk tijd aan 
kwijt. Daarom lever je alle bonnetjes, facturen en bankgegevens 
aan bij je administratie- of accountantskantoor. Er is een nieuw 
softwarepakket van SnelStart waarmee dat makkelijker en sneller kan.

Eenvoudig starten met online samenwerken
 Start met online samenwerken met je administratie- of

 accountantskantoor, zonder ingrijpende veranderingen

 Eenvoudig digitaal gegevens aanleveren, zonder complexe software

 Meer up-to-date cijfers, terwijl je tijd bespaart

 Inzicht in je cijfers, terwijl het administratie- of accountantskantoor 

 je boekhouding in orde houdt



Met de SnelStart-app fotografeer je je bonnen 
meteen als je ze ontvangt. Zo raak je nooit 
meer bonnen kwijt. Via de mailbox staan 
digitale facturen direct in de administratie en 
een bankkoppeling zet bankgegevens op de 
juiste plek. Alle gegevens staan meteen veilig 
in de online administratie. Je boekhouder of 
accountant maakt de boekingen en verzorgt  
je aangiftes. Via het handige dashboard  
heb je continu inzicht in up-to-date cijfers, 
waardoor je altijd weet hoe jouw bedrijf 
ervoor staat.

Minder tijd, 
meer inzicht

Jouw administratie inOrde

 Nooit meer bonnen kwijt

 Voldoe aan de bewaarplicht

 Bespaar tijd bij het verzamelen en aanleveren van informatie

 Houd meer tijd over om te ondernemen

 24/7 eenvoudig inzicht in up-to-date cijfers

 Weten hoe je onderneming ervoor staat

inOrde gebruik je in samenwerking met jouw administratie- of accountantskantoor.



Administratie veilig
in de Cloud

Accountant Klant

Sparren

Gegevens
Verwerken  
en controleren

Zo werk je samen met inOrde

Veilig in de cloud
Met inOrde staan online administraties 
veilig in de cloud. Daarmee bedoelen 
we dat je gegevens op een beveiligde 
server in een Nederlands datacenter 
zijn opgeslagen. SnelStart gebruikt het 
cloudplatform Azure van Microsoft. 
Microsoft beheert ook de servers van 
andere grote organisaties, waaronder 
verzekeringsmaatschappijen, banken, 
vliegtuigmaatschappijen en 
overheidsorganisaties. 

Het niveau van de beveiligings-
maatregelen rond een centrale server is 
veel hoger dan thuis of op kantoor. Iedere 
dag worden back-ups in het datacenter 
gemaakt. Bij een online administratie 
loop je daardoor niet langer het risico je 
gegevens te verliezen door bijvoorbeeld 
brand of diefstal.

Je krijgt veel 
meer tijd voor 
je onderneming

Mariëtte Muller, Het CijferParadijs 
& Harry Denie, Denie Schilders



inOrde 
Vanaf nu verkrijgbaar. 

Exclusief via jouw kantoor of accountant. 

Start het nieuwe werken


