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

Minder tijd,
meer inzicht
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.

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.

Veilig in de cloud
Met inOrde staan online administraties
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Vanaf nu verkrijgbaar.
Exclusief via jouw kantoor of accountant.
Start het nieuwe werken

