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Makkelijk boekhouden in 6 SnelStart-pakketten

Introductie

Boekhouden is voor de meeste ondernemers geen
hobby. De Belastingdienst verplicht je de hele

administratie 7 jaar te bewaren, je moet btw-aangifte
doen of kunt daar - onder strikte voorwaarden -

van worden uitgezonderd en je moet natuurlijk elk

jaar belastingaangifte doen. Dat kan veel werk zijn,
maar je kunt het jezelf ook makkelijk maken.
Je kunt je administratie op verschillende manieren
automatiseren. De pakketten van SnelStart helpen je daarbij.
De eerste stap: alle bonnen en facturen inscannen met
je mobiel. Dan hoef je niet bij je boekhouder langs met
een stapel bonnetjes én wordt alles veel sneller verwerkt.
Maar er zijn ook meer ingewikkelde oplossingen, zoals een
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volledig geïntegreerd voorraadsysteem, waarin je actief op
voorraden kunt managen en nooit meer misgrijpt tijdens het
orderpicken.
Koppelingen met andere softwarepakketten zijn soms al
vanaf het pakket inStap mogelijk. Daarmee maak je een eind
aan het handmatig overtikken van informatie. Je voorkomt
fouten en bespaart jezelf veel tijd.
In dit boekje lees je wat de diverse pakketten je te bieden
hebben. Want er kan veel meer dan je denkt. Bespaar veel tijd
en voorkom fouten. Dat is de eerste stap naar verdere groei.
Wil je snel weten welk pakket past bij jouw manier van
ondernemen? Op de volgende pagina vind je een handig
schema om je te helpen kiezen. Je kunt natuurlijk ook kijken
op www.snelstart.nl/gratis-proberen en daar een maand
gratis SnelStart proberen.

SnelStart E-book Welk pakket past bij jou?

3

Welk SnelStart-pakket past bij jou?
Met deze keuzehulp zie je snel welk SnelStart-pakket past bij jouw
manier van ondernemen.

START

Twijfel je wat je wel of niet zelf kunt doen?
Overleg met je boekhouder of accountant en
probeer deze keuzehulp daarna opnieuw.

Je laat je administratie liefst volledig

NEE

over aan je boekhouder of accountant.

NEE

Kun je meer dan alleen facturen sturen,

JA

maar laat je sommige dingen over aan je

Je stuurt wel zelf facturen naar je

boekhouder? Wil je afspraken maken over

klanten vanuit een boekhoudpakket

de taakverdeling?

of app.

JA

Wil je een uitgebreide boekhouding

NEE

voeren met één of meer van onderstaande

Wil je volledig voorraadbeheer

NEE

functionaliteiten?

via je administratie en/of alle

• Periodieke boekingen

bedrijfsprocessen koppelen aan

• Kostenplaatsen

je administratie?

• Periodevergelijking

Tip: dit zijn vaakproductiebedrijven

• Meerdere relaties in één keer factureren

of handelsondernemingen.

Tip: deze ondernemers hebben vaak een
financieel medewerker.
NEE

Is dit jouw onderneming? Je:
• Verkoopt marge-artikelen

JA

JA

JA

• Stuurt periodieke (abonnements)facturen
• Wilt prijsafspraken automatisch verwerken

Heb je een
handelsonderneming
of webshop?

• Werkt met een aanmaningshistorie

NEE

• En/of wilt koppelen met andere software

JA

inOrde

inStap

NEE

JA

inKaart

inBalans
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inOrde – digitale schoenendoos
Ben jij als ondernemer veel te druk om je administratie
zelf te doen? Heb je er geen verstand van en laat
je alles over aan je boekhouder? Kies dan voor

de digitale schoenendoos: het pakket inOrde. Het

verplichte bezoek aan je administratiekantoor met een
enorme berg bonnen en facturen wordt overbodig.

Laat je boekhouder of accountant een administratie
voor je instellen, dan kan je snel aan de slag.
Je scant je bonnen even snel in met je mobiel en per
e-mail ontvangen facturen stuur je door naar je mailbox in
SnelStart. Je boekhouder kan gelijk aan de slag en zit niet
meer eindeloos te wachten op jouw bonnen (die je, geef het
maar toe, altijd net voor de btw-aangifte snel langsbrengt).
Een handige koppeling met je zakelijke bankrekening
zorgt dat alle bedragen die je ontvangt en betaalt dagelijks
worden opgehaald door je administratie. Jij hebt altijd
inzicht in je cashflow via het financiële dashboard. Zo kun je
slimmer ondernemen.
SnelStart inOrde kun je alleen bestellen via je accountant of
boekhouder.
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een voorbeeld
				Barry
wordt fietsenmaker

Als negentienjarige is Barry* met recht een jonge

ondernemer. Het begon tijdens zijn snuffelstage bij

een grote fietsenwinkel. Toen was hij pas 13 en fietsen
repareren bleek al snel zijn lust en zijn leven. Thuis

sleutelde hij aan zijn eigen fiets en later die van zijn
vader. Oma’s fiets werd vakkundig gerepareerd
en toen ook de buren steeds vaker om Barry’s

hulp kwamen vragen, werd het idee van een eigen
bedrijf geboren. Nu hij negentien is en klaar met

zijn opleiding, wil Barry aan de slag. Op een zonnige
lentedag schrijft hij zich in bij de KVK. Barry’s Bikes
is geboren.
De Belastingdienst stuurt gelijk een brief: u moet elk
kwartaal btw-aangifte doen, staat daarin. Heel even schiet
Barry in de stress, want de boekhouding, daar had hij wel
een beetje aan gedacht, maar nog niet echt serieus iets mee
gedaan. Gelukkig heeft hij nog een goede band met zijn
voormalige werkgever, de fietsenmaker. Die zegt, ‘Je kunt
beter een boekhouder zoeken, Barry. Dan weet je zeker dat
het goed gaat en kun jij al je tijd besteden aan het repareren
van fietsen. Daar verdien je tenslotte je centen mee.’
Barry vraagt wat rond en komt uit bij een klein
administratiekantoor in de buurt, dat werkt met SnelStart.
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Boekhouder Yvon bespreekt met Barry wat hij nodig heeft,
wat hij zelf kan en wat de mogelijkheden zijn.
Samen kiezen ze het pakket SnelStart inOrde. Dat heeft alles
wat hij op dit moment nodig heeft: de inkoopbonnen van de
groothandel en kassabonnetjes kan hij met zijn mobiel snel
inscannen. Facturen die via de mail binnenkomen stuurt
hij door naar een mailbox. Al die bonnen en facturen staan
gelijk in zijn boekhouding, zodat Yvon ze snel kan verwerken.
Barry opent ook een zakelijke bankrekening, zodat hij zijn
zakelijke opbrengsten makkelijk gescheiden houdt van zijn
privé-geld. Met een handige bankkoppeling worden de bijen afschrijvingen van de zakelijke rekening automatisch in
zijn boekhouding gezet, zodat Yvon ook die kan verwerken.

De inkoopbonnen van de groothandel

en kassabonnetjes kan hij met zijn mobiel
snel inscannen.

Omdat de meeste verkopen cash worden afgerekend, met
een handgeschreven bon, maakt Barry zelf geen facturen.
Hoeveel hij heeft verkocht geeft hij dagelijks door aan de
boekhouder en de inhoud van de kas stort hij een paar keer
per week op zijn bankrekening.
*Zie voetnoot op pagina 37.
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inStap – facturen maken

Klus klaar? Factuur sturen. Wil je snel (misschien

wel onderweg) facturen maken en versturen vanuit
de SnelStart app of web-omgeving, dan is het

pakket inStap voor jou. Zelfs facturen met btw-

verlegd maak je razendsnel met deze tool. Net als bij
inOrde kun je met dit pakket al je bonnen inscannen
en een bankkoppeling instellen voor je zakelijke
bankrekening.
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Wil je nóg sneller betaald krijgen, maak dan een account
aan bij Payment Service Provider Mollie en voeg een
betaallink toe aan je facturen. Je klant hoeft dan alleen nog
op de knop ‘nu betalen’ te klikken om het bedrag via iDEAL
over te maken.

Je zit bij SnelStart nooit vast aan
een maximum.
Geen maximum
De offertes die je maakt in SnelStart, zet je later eenvoudig
om naar facturen. En het mooie is: je maakt zoveel facturen
en offertes als je wilt. Je zit bij SnelStart nooit vast aan een
maximum (dat geldt overigens ook voor het inscannen en
verwerken van inkoopbonnen en facturen).
Ondertussen zorgt je boekhouder er op de achtergrond voor
dat alle boekingen op de juiste manier worden verwerkt en
de btw-aangifte wordt gedaan. Via het financiële dashboard
heb je zicht op je financiële situatie en kun je bijsturen waar
nodig. Heeft je klant nog niet betaald, dan stuur je met een
druk op de knop een betalingsherinnering.
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een voorbeeld
				Barry’s
business groeit

Het gaat goed met Barry. Hij is goed in zijn vak en

steeds meer mensen uit de omgeving komen naar
hem toe voor de reparatie van hun fiets. Fluitend

gaat hij elke ochtend zijn werkplaats in. Maar klanten
vragen wel steeds vaker of ze kunnen pinnen.

Eigenlijk ook best handig, want dan hoeft hij veel
minder contant geld te storten bij de bank. Een

pinapparaatje is via de bank snel geregeld en al snel
komen er nog meer klanten.
Op een donderdagmiddag is Barry het even kwijt. Letterlijk.
Een klant komt zijn fiets halen, maar de bon die hij had
ingevuld is nergens meer te vinden. Het zweet breekt hem
uit en terwijl hij nog zoekt naar de juiste bon, komt de
volgende klant alweer binnen. Uit zijn hoofd denkt Barry
nog wel te weten wat hij heeft gedaan en wat dat kost, dus
rekent hij af met de klant, die tevreden naar huis gaat met
zijn gerepareerde fiets. Een dag later vindt Barry de bon
terug. Hij schrikt: het bedrag dat hij heeft afgerekend was
veel te laag. Hij is eigenlijk voor niets aan het werk geweest.

Het groeit me boven het hoofd, Yvon.
Ik ben steeds vaker bonnen kwijt.
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In het volgende gesprek met boekhouder Yvon vertelt Barry
wat er is gebeurd. ‘Het groeit me boven het hoofd, Yvon,’
zegt hij. ‘Ik ben steeds vaker bonnen kwijt.’
Haar advies is simpel: ‘Stap over naar het pakket inStap, dan
kan je facturen maken. Gewoon, heel simpel, op je telefoon,
tablet of computer. Zo raak je niets meer kwijt.’
De overstap is snel geregeld en voortaan maakt Barry na
elke reparatie snel een factuur in SnelStart. De boekhouder
kan snel zien welke betaling bij welke factuur hoort en Barry
geeft sommige klanten de factuur gewoon mee, zodat ze
het bedrag later thuis kunnen overmaken. Op het financiële
dashboard in de app kan hij zien hoeveel omzet en winst hij
heeft gedraaid. Barry begint bijna plezier te krijgen in zijn
administratie.
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inKaart – zelf boeken
en werken met incasso’s

In overleg met je boekhouder of accountant kun je

best veel zelf regelen. Met inKaart kun je alles wat je

ook met inOrde en inStap kunt. Daar bovenop kun je

zelf je inkoopboekingen maken, je kas- en bankboek
bijhouden en eenvoudig zelf je btw-aangifte doen.

Maak je gebruik van automatische incasso’s, dan zet je de
incasso-opdrachten, net als betaalopdrachten, snel klaar in
SnelStart. Je kunt ze daarna allemaal tegelijk verwerken in je
bankomgeving. In je financiële dashboard zie je snel welke
inkoopfacturen binnenkort vervallen. Zo betaal je nooit meer
te laat.
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een voorbeeld
				

Barry houdt meer in de hand

Twee jaar later en Barry is gegroeid als ondernemer.
Doorlopend houdt hij zijn financiële dashboard in
de gaten, want hij wil graag weten of al zijn werk

ook echt iets oplevert. Steeds vaker belt Yvon om

te vragen waar de gescande bonnen en facturen

precies voor zijn. Om goed te kunnen boeken moet
ze weten of het inkopen zijn of kosten. Op een dag

zegt ze ‘je kunt dat eigenlijk best zelf, die bonnen en

facturen verwerken. Dat geeft je meer feeling met je
financiën. De btw-aangifte kun je ook meestal zelf
regelen. Ik help je.’

Barry is verbaasd hoe makkelijk SnelStart werkt. Facturen
maken was al simpel, maar ook het verwerken van zijn
inkopen blijkt helemaal niet moeilijk. En als hij het niet snapt
belt hij Yvon. Zij kijkt dan snel even met hem mee en helpt
hem verder. De laatste btw-aangifte van het jaar doet Yvon
voor hem. Dan kijkt ze gelijk of er in de eerste drie kwartalen
iets is veranderd, wat in de laatste btw-aangifte nog kan
worden rechtgezet bij de Belastingdienst.

Je kunt dat eigenlijk best zelf, die bonnen

en facturen verwerken. Dat geeft je meer
feeling met je financiën.
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Aan het eind van zijn derde jaar besluit Barry een extra
service te gaan bieden aan zijn vaste klanten: het FietsZeker-Plan. Daarmee is elke klant verzekerd van een
jaarlijkse Grote Servicebeurt en maandelijks een check.
Vooral de klanten die veel lange tochten fietsen en de
mountainbikers die elke week door de duinen racen,
vroegen al langer om zo’n service. ‘Ah,’ zegt Yvon, ‘tijd voor
het volgende SnelStart-pakket.’
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Je kunt op verschillende
manieren werken met SnelStart
Via je webbrowser of mobiele app, met SnelStart Web
(hier log je in).
Op je computer, met onze desktopmodule SnelStart 12
(download hem hier).
Het lijkt ingewikkeld, maar dat valt eigenlijk best mee. De
SnelStart-boekhoudsoftware is ontwikkeld sinds 1984 en
daarmee waren we pioniers in softwareland.
Met de komst van steeds meer online oplossingen begonnen
we aan de ontwikkeling van de web-versie van onze software.
Die draait naast de desktopversie, omdat de verschillende
computertalen elkaar nu eenmaal niet verstaan.
De applicaties (SnelStart Web, de app en SnelStart 12)
halen hun informatie uit die ene database waarin jouw
administratie staat opgeslagen. Switch je van de app
naar SnelStart Web of naar SnelStart 12, dan zul je zien
dat al je net in gevoerde gegevens in alle applicaties zijn
gesynchroniseerd.
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Wie werkt met welk pakket?
Werk je met de pakketten inOrde of inStap, dan kun je alles
in SnelStart Web of de app. Ook voor het werken met inKaart
heb je de desktopversie steeds minder nodig. De meeste
dagelijkse administratieve handelingen voer je makkelijk uit
in SnelStart Web en de ontwikkelingen in dit pakket gaan
razendsnel.
Heb je het pakket inBalans, inZicht of inControle, dan
werk je vooral in SnelStart 12. Je kunt ook in deze module
je administratie online zetten en je accountant toegang
geven. Zo gaat de samenwerking makkelijk en snel. Staat
je administratie eenmaal online, dan kun je er ook vanuit
SnelStart Web of de app bij. Daarin heb je via het financiële
dashboard altijd en overal inzicht in omzet, resultaat,
openstaande facturen en af te dragen btw.
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inBalans – uitgebreid
boekhouden
Periodiek factureren
Steeds meer ondernemers werken op basis van
abonnementen. Mensen raken meer en meer gewend
aan maandelijks betalen voor schone ruiten of een
sportschoolabonnement, en de jaarlijkse betaling voor
cv-onderhoud. Als ondernemer verdeel je zo de omzet over
het jaar en weet je zeker dat je met elke klant op vaste
tijden afrekent.
Het los aanmaken van al die facturen kost veel tijd en is
foutgevoelig. Wie wel eens tweemaal dezelfde factuur heeft
verstuurd, of klanten is vergeten te factureren, weet hoe
dat voelt. In SnelStart inBalans selecteer je gemakkelijk
welke abonnementen vandaag - of in een bepaalde periode
- vervallen. SnelStart maakt alle facturen aan voor print
of verzending per e-mail. Als je een incassocontract hebt
met je bank kun je ook (al vanaf het pakket inKaart) de
incasso-opdrachten klaarzetten voor verwerking via je
bankomgeving.

SnelStart E-book Welk pakket past bij jou?

18

Overzichten en rapportages
Het pakket inBalans geeft je meer mogelijkheden om
op resultaten bij te sturen. Je kunt veel overzichten en
rapportages samenstellen, zoals b.v. de factuurhistorie per
klant. Zo zie je snel hoe een klant zich ontwikkelt. Is het tijd
om korting te geven? Ook dat registreer je makkelijk.

Prijsafspraken per klant
Als je bedrijf groeit, zie je vaak ook een groei in de
klantomvang. Steeds vaker maak je gerichte prijsafspraken
met individuele klanten. Deze afspraken kun je voor elke
klant vastleggen, zowel per artikel als op artikelgroep. Maak
je de volgende factuur voor deze klant, dan staat de korting
alvast goed ingesteld. Zo kan elke medewerker offertes en
facturen maken, zonder dat er moet worden gezocht naar
de gemaakte prijsafspraken. Een offerte zet je ook nu weer
makkelijk om in een factuur.
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Klanten die niet betalen
We kennen ze allemaal, de klanten die te laat of simpelweg
niet betalen. Daar moet iets aan gedaan worden, want
je hebt tenslotte gewerkt voor je geld. Als je gelijk na
de vervaldatum achter de betaling aan gaat, blijkt er
vaak sneller alsnog te worden betaald. Al vanaf het
pakket inStap verstuur je met een druk op de knop een
betalingsherinnering. Vanaf inBalans kun je het hele proces
van herinneringen en aanmaningen automatiseren, zodat je
voor alle vervallen facturen tegelijk een mail kunt sturen, of
klanten een rekeningoverzicht kunt sturen als er meerdere
facturen openstaan.

Marge-artikelen
Het kopen van gebruikte spullen is duurzaam en hip. Retro
en vintage is in en waarom zou je nieuw kopen als het ook
anders kan? Aan de verkoop van tweedehands spullen zitten
extra regels.
Als je goederen inkoopt bij particulieren en verkoopt via je
bedrijf, worden die tweedehands goederen aangemerkt als
marge-artikelen. Die vallen onder de margeregeling van de
Belastingdienst. Omdat er al eens btw over is betaald (toen
iemand het product nieuw kocht) hoef je over de waarde van
het product geen btw af te dragen. Je betaalt alleen btw over
je winstmarge.
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een voorbeeld
				

Stel, Barry koopt een tweedehands fiets van een

particulier. Voor deze fiets betaalt hij € 200. Het is

een mooie fiets en Barry is een handige verkoper, dus
hij wil € 100 winst maken op deze fiets. Die € 100 is de
winstmarge. Daarover berekent Barry 21% btw (dus
€ 21, dit is een makkelijk rekenvoorbeeld). In totaal

wordt de verkoopprijs dan 200 + 100 + 21 = € 321. De

€ 21 btw moet Barry afdragen aan de Belastingdienst.

Er zijn nogal wat haken en ogen aan deze regeling, dus zoek
goed uit of jij niet onder een uitzondering of speciale regeling valt. Het pakket inBalans helpt je de margeregeling op
de juiste manier toe te passen. Juist door al die haken en
ogen, is het belangrijk de btw altijd goed in te stellen en te
registreren. Met een sluitende btw-administratie weet je
zeker dat je niet voor nare verrassingen komt te staan als
de Belastingdienst jouw boeken komt controleren. SnelStart
inBalans geeft je het gereedschap voor het gebruik van de
margeregeling.
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Koppelingen maken het nog makkelijker
Hoe groter je boekhouding, hoe meer werk. Vooral bij de
pakketten inBalans, inZicht en inControle worden koppelingen met andere softwarepakketten steeds belangrijker.
Je zorgt daarmee dat gegevens niet telkens weer overgetikt
moeten worden. Bovendien worden de gegevens direct bijgewerkt, dus zonder fouten en zonder vertraging.

een voorbeeld
				Van
Fiets-Zeker-Plan
				tot fietsenwinkel

Barry blijkt een ondernemend type. Hij ziet overal

kansen en Yvon, zijn boekhouder, staat hem met veel
plezier bij. Het Fiets-Zeker-Plan is een groot succes.
Zijn klanten vertellen hun vrienden en familie over

dit abonnement en steeds meer fietsers weten zijn

zaak te vinden. Barry neemt nog een werknemer aan
en zit zelf regelmatig even achter de computer om

te checken hoe Barry’s Bikes er financieel voorstaat.
Boekhouden wordt nu meer serious business. Hij

gebruikt vanaf nu de meer uitgebreide desktopversie,
SnelStart 12. Die had hij trouwens met wat hulp van
Yvon ook in een half uurtje onder de knie.
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Met het nieuwe pakket inBalans kijkt hij elke week welke
abonnementen deze week vervallen. Voor al die klanten
maakt hij met een druk op de knop een factuur en ook
de automatische incasso’s zet hij klaar in SnelStart. Die
zet hij naar zijn bankomgeving door, zodat hij ze daar kan
verwerken.
Sommige goede klanten krijgen standaard korting. Zo
blijven ze langer klant en verdient hij nog steeds genoeg.
De prijsafspraken met deze klanten zet hij in SnelStart,
zodat ze bij het maken van de factuur automatisch worden
meegenomen. Ook als een medewerker de klant helpt, gaat
het goed met de korting.

De prijsafspraken met deze klanten zet hij

in SnelStart, zodat ze bij het maken van de

factuur automatisch worden meegenomen
Die medewerker houdt voor elke klus bij welke onderdelen
hij gebruikt en hoeveel tijd hij kwijt is. In het begin schrijft hij
dat gewoon op een stukje papier, maar al snel komt Barry
erachter dat ook daar een tijd- en fouten-besparende app
voor bestaat. Met de software van Simple Simon kan elke
willekeurige werknemer een volledige werkbon invullen
op zijn mobiel. Door de koppeling met SnelStart wordt
de werkbon eenvoudig omgezet in een factuur. Oude
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werkbonnen kunnen makkelijk worden teruggezocht, zodat
ook de reparatie- en servicehistorie per klant zichtbaar is.
Steeds vaker vragen klanten of Barry kan helpen bij de
aankoop van een nieuwe fiets. Barry kent de meeste van
zijn klanten goed en adviseert ze graag bij de keuze van
hun volgende stalen ros. Zijn zaak is niet meer alleen een
reparatiewerkplaats, maar nu ook een fietsenwinkel. De
gebruikte fietsen die hij – via inruil – inkoopt bij zijn klanten,
verkoopt hij weer aan anderen. Yvon leert hem dat die
tweedehands fietsen worden gezien als marge-artikelen.
Hij koopt ze in van een particulier en draagt na verkoop btw
af over alleen de winstmarge. Gelukkig is dat ook makkelijk
te automatiseren via SnelStart inBalans. Eenmaal goed
ingesteld gaat de rest bijna vanzelf.

SnelStart E-book Welk pakket past bij jou?

24

inZicht – orderbeheer
tot in de puntjes

Pakbonnen en bevestigingen
Heb je een webshop waarin doorlopend orders
binnendruppelen? Of verkoop je via meerdere platforms,
zoals bol.com, Amazon, je eigen webshop en misschien
wel fysieke verkoop in je winkel? Dan wordt inzicht in je
voorraden en in de status van je orders heel belangrijk en
verkoop je nooit iets wat je (voorlopig) niet op voorraad
hebt. Zeker bij de grote platforms van Bol.com en Amazon is
het belangrijk dat je op tijd verstuurt. En verkoop je artikelen
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in je fysieke winkel, dan is het belangrijk dat de voorraad in
je webshop gelijk wordt aangepast. Een koppeling tussen de
verschillende platforms en jouw boekhouding helpt om het
allemaal overzichtelijk te houden.

Verkoop je artikelen in je fysieke winkel,

dan is het belangrijk dat de voorraad in je
webshop gelijk wordt aangepast.

In het pakket SnelStart inZicht voer je eenvoudig zgn.
bulkbewerkingen uit. Daarmee selecteer je bijvoorbeeld alle
onverwerkte of niet-verzonden orders. Je kunt kiezen om alle
pakbonnen af te drukken, of van alle verwerkte pakbonnen
en uitgeleverde orders de facturen te maken en versturen.
Je kunt ook per platform een ordersjabloon aanmaken.
Met een goed ingestelde koppeling tussen je webshop
en je boekhouding in SnelStart, verwerk je eenvoudig b.v.
eerst alle orders die zijn binnengekomen via Bol.com. Je
vergeet nooit meer een zending. Wil je meer weten over de
koppeling tussen jouw webshop en SnelStart? Download dan
ons handige e-book.

Samengestelde producten
Verkoop jij meerdere losse producten als één product of als
set? Ook dat hou je letterlijk inzichtelijk met inZicht. Stel, je
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verkoopt een tuinset die bestaat uit een tafel, vier stoelen
en een parasol, die je zelf los van elkaar inkoopt. Deze losse
artikelen die als set verkocht kunnen worden, noemen we
geassembleerde artikelen. Klanten kunnen de artikelen
vaak ook los kopen. In inZicht stel je die geassembleerde
producten samen als één product. Zo weet je zelf hoeveel
sets je voorradig hebt en hoeveel losse stoelen en tafels.
Je komt niet voor verrassingen te staan bij verzending.

Van bon naar factuur
Orderbeheer wordt belangrijker naarmate je organisatie
groeit. Werk je met werkbonnen, pakbonnen, afhaalbonnen
en offertes? Al deze documenten maak je in inZicht, om ze
later om te zetten in facturen.
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Heb je liever dat je team direct zelf de digitale werkbonnen
aanlevert via mobiel? Dan kun je een werkbonnen-app als
Simple Simon eenvoudig koppelen aan je administratie. De
werkbonnen komen dan automatisch in SnelStart terecht,
waar je ze eenvoudig omzet in facturen.

Met de transitorische boeking wordt die ene
grote betaling eerlijk verdeeld over twaalf
maanden.

Transitorische posten - kosten verdelen over
een langere periode
Kosten die bedoeld zijn voor een langere periode,
zoals bijvoorbeeld rente, een lease-contract of
verzekeringspremie, kunnen een vertekend beeld geven
in je financiële administratie. In de periode dat een jaar- of
kwartaalfactuur wordt geboekt, geeft een grote betaling
al snel een fout beeld voor je winst of verlies. Je betaalt
bijvoorbeeld je verzekeringspremie in april voor de periode
tot en met maart volgend jaar. De betaling in april geeft dan
de verkeerde indruk. Het lijkt net of je resultaat in die maand
ineens een stuk lager is, terwijl de kosten betrekking hebben
op het hele volgende jaar. Met de transitorische boeking
wordt die ene grote betaling eerlijk verdeeld over twaalf
maanden en ontstaat een meer betrouwbaar beeld van je
financiële situatie.
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Het boeken van transitorische posten moet goed gebeuren.
Ken jij niet alle regels? Laat dit dan over aan je boekhouder
of accountant. Die heeft alle kennis in huis.

Werken met kostenplaatsen
Als je veel grote projecten hebt, wil je ook weten wat je op
een bepaald project hebt verdiend. Dat kan bijvoorbeeld in
de bouw, als je aan meerdere bouwprojecten tegelijk werkt,
of meerdere grote projecten per jaar hebt. Bij het boeken op
kostenplaatsen heb je volledig inzicht in de kosten die voor
een project zijn gemaakt en wat de opbrengst ervan is. Zo
weet je precies waar je winst maakt en ben je voorbereid op
de toekomst.

een voorbeeld
				Barry’s
Bikes gaat online

Vijf jaar later is Barry’s Bikes flink gegroeid. Er zijn

meer medewerkers aangenomen en de zaak loopt

goed. Zo goed zelfs, dat Barry een nieuwe vestiging

heeft geopend in een andere stad. Ondertussen heeft
hij een administratief medewerker die op kantoor
de zaken regelt. Voor de salarisadministratie is

een koppeling aangelegd met de boekhouding in

SnelStart, zodat de loonbetalingen altijd goed in de
boekhouding staan.
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‘Kan ik ook online een fiets kopen?’ vragen klanten van
verder weg. Dat ziet Barry wel zitten. Hij laat een webshop
bouwen en stapt in overleg met Yvon over naar het pakket
inZicht van SnelStart. ‘Het grote voordeel,’ zegt Yvon, ‘is dat
je dan makkelijk pakbonnen en orderbevestigingen kunt
aanmaken. ‘En,’ benadrukt ze, ‘je voorraden worden direct
bijgewerkt.’

Hij wil graag weten welk filiaal hoeveel verdient,
waar op kosten kan worden bespaard en hoe
winstgevend de online shop is.
Ondertussen hoort Barry over kostenplaatsen en dat
vindt hij interessant. Hij wil graag weten welk filiaal
hoeveel verdient, waar op kosten kan worden bespaard
en hoe winstgevend de online shop is. Hij laat Yvon de
kostenplaatsen voor hem inrichten. Zij is nog steeds zijn
boekhouder en hij is blij met haar expertise. Ze is een grote
steun voor hem bij de financiële zaken. Nu in- en verkopen
op kostenplaatsen kunnen worden geboekt ziet hij gelijk
waar de meeste winst zit en kan hij oplossingen verzinnen
voor de minder winstgevende bedrijfsonderdelen. Barry
heeft er plezier in: Kijk hoe ver ik ben gekomen, denkt hij op
een avond. Van leerling-fietsenmaker tot ondernemer met
een webshop en twee fysieke winkels.
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inControle – voorraadbeheer
voor de pro

Het pakket inControle is bijzonder. Om dit pakket in te
stellen, heb je de hulp van een implementatiepartner
nodig. Deze SnelStart-partners zijn gespecialiseerd

in het koppelen van softwareprogramma’s. Zo zorgen
zij dat alle administratieve onderdelen van je bedrijf
met elkaar worden geïntegreerd en je boekhouding
altijd voldoet aan de eisen van de Belastingdienst.
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Voorraadbeheer
Bij inControle draait alles om voorraadbeheer. Altijd
inzicht in je voorraadpositie, weten welke producten
wanneer binnenkomen, automatisch voorraden bijwerken,
backorders verwerken en nooit meer misgrijpen.
Verkoop je ook internationaal? Dan is het belangrijk om de
juiste btw-percentages te gebruiken. Ook dit stel je in dit
pakket goed in. Zo kun je ook bij belastingcontrole je cijfers
verantwoorden. Verkoop je veel in andere landen, dan wil
ook een buitenlandse Belastingdienst nog wel eens vragen
stellen. In die gevallen kun je gemakkelijk bewijzen wat je
aan wie hebt verkocht tegen welke btw-percentages.

De rol van de implementatiepartner
SnelStart werkt samen met een aantal implementatiepartners. Deze softwarespecialisten vind je in heel
Nederland. Ze helpen je systemen goed met elkaar te laten
samenwerken. Dit geldt niet alleen voor het pakket inControle.
Ook bij het koppelen van administratieve software met
de overige SnelStart-pakketten kunnen zij je helpen. De
implementatiepartners kunnen je adviseren over de juiste
software en de meest geschikte koppelingen voor jouw bedrijf.
Koppelingen zorgen dat jouw administratie je veel minder
werk kost en er minder fouten gemaakt worden. Zo verdien je
de kosten van de implementatiepartner al snel terug.
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inHandel - speciaal voor
handelsbedrijven en webshops

Wie – via een webwinkel of handelsonderneming -

handelt in goederen, heeft een specifieke set wensen
aan de financiële en administratieve verwerking van
gegevens. In een groeiende onderneming wordt het
verzamelen, inpakken en verzenden van orders al

snel een te grote klus om ‘even’ aan het eind van de
dag te doen. Voor deze ondernemers is het speciale
pakket inHandel ontwikkeld. Dit is een specifiek
pakket met SnelStart inControle als basis, dat

volledig is gericht op handelsbedrijven en webshops.
Het richt zich op meer dan alleen voorraadbeheer en
houdt rekening met de specifieke problemen waar
ondernemers in deze branche tegenaan lopen.
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Orderproces

Binnen inHandel heb je drie keuzes. Wie vooral meer grip
wil krijgen op het hele proces van bestelling tot verzending,
kiest inHandel Shop. Daarmee komen alle orders vanuit je
webshop, verkoopplatforms en je fysieke winkel automatisch
in je administratie terecht. Dat scheelt een hoop handmatig
werk en voorkomt typfouten en dubbele gegevens. Je hoeft
nieuwe klanten niet handmatig in te voeren en niet te
controleren of die klant al in je systeem aanwezig is. De btw
staat altijd goed, ook in geval van kortingen.

Hoe groter je bedrijf wordt, hoe vaker je

misgrijpt in de voorraad. Daar worden je
klanten (en jijzelf) niet happy van.
Voorraden in de hand

Naast het orderproces is voorraadbeheer een belangrijke
factor in het succes van je handelsonderneming. Hoe groter
je bedrijf wordt, hoe vaker je misgrijpt in de voorraad. Daar
worden je klanten (en jijzelf) niet happy van. Het pakket
inHandel Voorraad helpt je bij het optimaliseren van je
voorraden. Die worden daarmee altijd direct bijgewerkt op
alle (online en offline) verkooplocaties. Hardlopers kun je op
tijd bestellen, want als je wilt zet je systeem automatisch een
inkoopbestelling voor je klaar bij een minimum voorraad. En
is een product toch ineens uitverkocht, dan kun je makkelijk
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werken met deelleveringen en backorders, zonder dat dat
veel extra tijd en moeite kost.
Doordat je systeem zo veel voor je automatiseert, kun je
makkelijker managen op voorraad. In een webshop of op
verkoopplatforms kun je een veilige voorraad instellen, die
iets lager is dan je werkelijke voorraad. Zo voorkom je dat
iemand iets online bestelt terwijl je net in je fysieke winkel
het laatste exemplaar verkoopt. Bij inHandel Voorraad heb
je ook alle functionaliteiten van inHandel Shop.

In een webshop of op verkoopplatforms
kun je een veilige voorraad instellen, die

iets lager is dan je werkelijke voorraad. Zo

voorkom je dat iemand iets online bestelt

terwijl je net in je fysieke winkel het laatste
exemplaar verkoopt.
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Zorgeloos verzenden

Zorgen dat je orderproces soepel verloopt en grip houden
op je voorraden is belangrijk, maar minstens zo belangrijk
is de verzending. Kost orderpicken en verzendklaar maken
teveel tijd? Gaat er te vaak iets verkeerd? Klagen je klanten
over trage of verkeerder bezorging? Staan de zendingen
niet op tijd klaar voor PostNL? De volgende stap, inHandel
Logistiek, helpt je met een probleemloos logistiek proces.
Je gebruikt in dit pakket ook alle functionaliteiten van de
andere inHandel-pakketten.
De logistiek is alles van orderpicken (en dus precies
weten wat waar staat) tot verzenden met meerdere
pakketverzenders en het versturen van een automatische
mail, zodat je klant precies weet wanneer het pakketje
aankomt. Je kunt werken met barcodes en meerdere picken bulklocaties. Het werk wordt sneller uitgevoerd en de
kans op fouten is veel kleiner.

Het werk wordt sneller uitgevoerd en de
kans op fouten is veel kleiner.
Geen zorgen om instellingen

Bij het instellen van de pakketten inControle en inHandel
helpt de implementatiepartner je om alles goed in te stellen.
Dit gebeurt vaak in samenwerking met je boekhouder of
accountant, die precies weet welke rekenmethodes en btw-

SnelStart E-book Welk pakket past bij jou?

36

percentages op jouw onderneming van toepassing zijn. Werk
jij met het FIFO of LIFO-systeem? Welke btw-percentages zijn
van toepassing en hoe zit dat bij buitenlandse verkopen?
Staan alle SKU’s en artikelomzetgroepen goed ingesteld?
Een verkeerde instelling kan zorgen dat je systeem niet
goed synchroniseert. Daarom is het belangrijk om deze en
veel andere zaken vooraf voldoende aandacht te geven. Dat
scheelt het je veel tijd en stress.

In minder tijd je administratie compleet

Een belangrijk voordeel van de pakketten inControle
en inHandel is de tijdbesparing die het oplevert. Een
gemiddelde tijdbesparing van 3 minuten per order lijkt
weinig, maar als je vijf orders per dag verwerkt, dan zit je al
snel op 150 orders per maand. Keer 3 minuten, betekent
een besparing van 450 minuten. Dat is 7,5 uur en dus
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bijna een volle dag werk. De kosten van het instellen van
inControle verdien je daarmee al snel terug. En je houdt tijd
over voor bijvoorbeeld de marketing van je onderneming,
waardoor je nog meer kunt verkopen!

Wist je dat?

De online handel groeit. Mensen kopen steeds meer online.
De handel tussen EU-lidstaten wordt ook steeds makkelijker:
Vanaf 1 juli 2021 gelden er voor e-commerce nieuwe regels
in de EU. Dan kun je je btw-aangifte voor andere EU-landen
via Nederland doen in de One-Stop-Shop. Je hoeft de btw
niet meer af te dragen via de individuele landen. Dat maakt
dat de internationale concurrentie wellicht groter wordt,
maar het betekent ook dat jij makkelijker je markt kunt
uitbreiden naar andere Europese landen. Meer weten over
btw bij verkoop aan het buitenland? Neem dan een kijkje op
www.snelstart.nl/btw_e-commerce. Zorg dat je de juiste
regels toepast. Vraag bij twijfel hulp van je boekhouder of
accountant.

Dat maakt dat de internationale

concurrentie wellicht groter wordt, maar het
betekent ook dat jij makkelijker je markt kunt
uitbreiden naar andere Europese landen.
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een voorbeeld
				En
Barry…?

Barry’s Bikes wordt groter en groter. Naast fietsen

verkoopt de firma nu ook accessoires als helmen,

kleding en fietstassen. In de fysieke winkels en online.
Twee mensen op kantoor maken lange dagen om

alle orders op tijd te verwerken. Zij zorgen niet alleen
dat verkochte spullen verstuurd worden, maar ook
dat er op tijd nieuw wordt ingekocht. Soms willen

mensen iets bestellen dat niet op voorraad is. Deze

bestellingen gaan dan in backorder, zodat ze kunnen
worden verstuurd zodra ze zijn binnengekomen.

Voordat Barry overstapte naar inHandel Logistiek, verloren
hij en zijn medewerkers soms het overzicht. Dan bleven
spullen in backorder staan, simpelweg omdat de bonnen
zoek waren. Of bleek iets ineens niet meer op voorraad te
zijn. Pakketten inpakken werd een steeds lastigere klus,
waarvan niemand meer blij werd.
Het instellen van inHandel is even een flinke taak, waar
Barry gelukkig niet alleen voor staat. Boekhouder Yvon
helpt de SnelStart implementatiepartner bij het instellen
van de administratie in inHandel. Elke order, of die nu
online binnenkomt of in een van de winkels wordt geplaatst,
komt rechtstreeks binnen in de administratie. Voorraden
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worden goed bijgehouden, backorders niet meer vergeten
en de btw correct verrekend, ook bij kortingsacties. De
kantoormedewerkers hebben veel minder tijd nodig om
dagelijks de orders te verwerken en de mensen in het
magazijn kunnen elke ochtend direct aan de slag. ‘Het is
een geoliede machine,’ zegt Barry. ‘Iedereen is op elkaar
ingespeeld en het systeem werkt perfect. We hebben meer
tevreden klanten en ook de eigen medewerkers doen met
meer plezier en sneller hun werk. Er wordt inmiddels niet
meer overgewerkt en we hebben de ruimte om na te denken
over de volgende stap richting nog meer groei.’

*Voetnoot
Je had het misschien al door: de namen van Barry en
Yvon zijn gefingeerd, al ken ik wel een jonge fietsenmaker
die Barry heet. Het zelfbedachte bedrijf Barry’s Bikes
gaf de mogelijkheid om de ontwikkeling van een
ondernemer illustreren en te laten zien hoe het SnelStart
boekhoudpakket met de ondernemer en zijn of haar
boekhouder mee kan groeien.
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Dit boekje is voor jou.
Van SnelStart.

SnelStart maakt boekhouden makkelijk. Als jij druk bezig
bent je bedrijf uit te bouwen dan wil je zo snel mogelijk klaar
zijn met je boekhouding. Bonnen inscannen, facturen maken,
bankmutaties automatisch verwerken, btw-aangifte doen, je
hebt het zo voor elkaar. Zo kun je door met het échte werk.

In 7 simpele stappen naar een
geautomatiseerde administratie met SnelStart
Lees meer over het gratis 7-stappen programma
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Over de schrijver

Jonneke Duin is tekstschrijver en
content-marketeer. Bij SnelStart
en al jaren als freelancer.

‘Schrijven doe ik al zolang ik me kan
herinneren. Mijn moeder gaf me een
pen en papier toen ik als eenjarig
meisje in de box zat. Ik was uren zoet.’
E-books en blogs schrijft Jonneke vanuit
haar ervaring als ondernemer. Omdat
ze veel heeft geleerd van alles wat fout
ging (en dat was nogal wat). Dat helpt
jou dan weer vooruit.

Redactie: Marjolijne Banks - van der Ven
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Tot slot

De inhoud van dit boekje is met de grootste zorg
samengesteld. Toch kan het zijn dat de regels inmiddels zijn
aangepast, of jouw situatie onder de uitzonderingen valt.
Check daarom altijd met je boekhouder of accountant of je
het goed doet. Komen jullie er samen niet uit? Vraag dan
de Belastingdienst.
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