Jij krijgt meer
tijd om te
ondernemen!

Als ondernemer doe je natuurlijk het liefst waar je goed in bent: ondernemen!
Waarschijnlijk is de administratie die daarbij komt kijken iets dat móet gebeuren.
Bij SnelStart snappen we dat. Daarom maken wij het makkelijk voor je. Voor iedere
administratieve vraag hebben wij een slimme oplossing. Met SnelStart is online
samenwerken, factureren en het debiteurenbeheer een eitje.
Jij wilt toch ook makkelijk boekhouden? Bekijk ons abonnementen-overzicht en
maak je keuze. Voor alle pakketten geldt: 30 dagen gratis proberen!

www.snelstart.nl | 0222-36 30 60 |

inStap € 10,- p/m

Onbeperkt factureren

Snel en onbeperkt factureren
Supersnel bonnen verwerken
Gratis en onbeperkt ondersteuning
InStap geeft je de vrijheid om te werken waar je maar wilt. Veilig in de
cloud, zonder papieren rompslomp en onderweg snel toegankelijk met de
SnelStart App. In een paar minuten heb jij een factuur gemaakt en de
afbeeldingen van bonnetjes en inkoopfacturen toegevoegd aan jouw
online administratie. Op het financieel dashboard zie je in één oogopslag
welke facturen nog openstaan. Daarnaast maak je met inStap eenvoudige
offertes, die je vervolgens direct vanuit SnelStart kunt mailen.
Makkelijk samenwerken met je accountant? Ook dit doe jij online.

Voor wie is inStap?
Ben je een ondernemer met een eenvoudige
administratie? Dan is inStap perfect voor jou.
Je werkt online in je administratie en kunt zelf
factureren en bonnetjes en inkoopfacturen
verwerken. De rest laat je over aan je
accountant.

inKaart € 15,- p/m

Makkelijk boekhouden en factureren

Alles van inStap
Automatisch inlezen van bankafschriften
Btw- en ICP-aangifte berekenen en direct naar de Belastingdienst versturen
Probleemloos de administratie bijhouden, bankafschriften inlezen, online
factureren en de btw-aangifte doen. Dit doe jij gewoon zelf, samen met
SnelStart. Met inKaart is jouw boekhouding snel op orde. Veel handelingen zijn geautomatiseerd. Dit scheelt weer tijd en zorgt voor meer grip op
je financiële administratie.
Met de automatische bankkoppeling worden mutaties rechtstreeks opgehaald bij je bank* en in de administratie verwerkt. Je zet eenvoudig betaalen incasso-opdrachten klaar en laat klanten online betalen. Gepersonaliseerde facturen zijn binnen een minuut gemaakt en verstuurd.
InKaart berekent je btw-aangifte voor de Belastingdienst waarna je deze
verstuurt vanuit SnelStart.
*Dit geldt voor ING, Rabobank, ABN AMRO, Knab en Triodos.
Bij de overige banken kun je afschriften gemakkelijk downloaden
en inlezen.

Voor wie is inKaart?
Voor ondernemers die graag zelf hun boekhouding
doen. Wel werk jij samen met je accountant zodat
hij of zij de afhandeling regelt. Jullie bepalen samen
wie wat doet in de administratie. Zo houd je grip op
je bedrijf en tegelijkertijd beperk je je kosten.

inBalans € 27,50 p/m

Gemakkelijk zelf de boekhouding doen

Alles van inKaart
Uitgebreide offertes versturen en prijsafspraken maken
Debiteurenbeheer met herinneringen en aanmaningen
Wil jij grip hebben op je administratie en verkoopprocessen en een groot
deel van je boekhouding zelf doen? Dan is inBalans het pakket voor jou.
Je kunt zelf eenvoudig aanmaningen en herinneringen versturen en je
kunt periodiek factureren.
Het maken van offertes en prijsafspraken op maat is een eitje met
inBalans, net als het doen van de btw- en ICP-aangifte. Vanuit het pakket
stuur je de aangifte direct naar de Belastingdienst. Superhandig!
InBalans wordt vaak gekozen door verenigingen en stichtingen. Dit pakket
is namelijk zeer geschikt om periodieke abonnementen en lidmaatschappen te factureren.

Voor wie is inBalans?
Voor ondernemers met uitgebreide administraties die grip willen houden op hun financiën en
voor alle organisaties die periodiek factureren.
Daarnaast wil jij online en offline kunnen werken.

Wij maken boekhouden makkelijk

inZicht € 37,50 p/m

Boekhouden zoals jij dat wilt

Alles van inBalans
Orderbeheer en verkoopprocessen regelen
Uitgebreide financiële rapportages
De naam zegt het al: met dit pakket heb je je complete administratie
inzichtelijk. Van uitgebreide overzichten en compleet geautomatiseerde
processen tot je debiteurenbeheer. InZicht is voor ondernemers die bedrijfsprocessen willen stroomlijnen en grip willen hebben op het bedrijf.
Op ieder gewenst moment kunnen financiële rapportages uitgedraaid
worden, waardoor omzetten uit diverse periodes snel inzichtelijk zijn.
Daarnaast beschikt inZicht over alle documenten om het verkoopproces
te automatiseren, zoals werkbonnen, verzamelfacturen, pakbonnen, etc.
Je beheert je orders en kunt transitorisch boeken. Je kunt werken met
kostenplaatsen en standaardboekingen toevoegen. Bankafschriften
worden automatisch ingelezen. Dankzij de handige functionaliteiten in
dit pakket wordt je boekhouding voor een groot deel geautomatiseerd,
zonder dat jij de controle verliest.

Voor wie is inZicht?
Voor ondernemers die zoveel
mogelijk zelf willen doen en hun
bedrijfsprocessen waar dat kan
willen automatiseren en vereenvoudigen.
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Lage abonnementskosten
Gemakkelijk uit te breiden
Onbeperkt factureren
Makkelijk online samenwerken
Uitstekende gratis klantondersteuning

Uitbreidingsmogelijkheden
Naast de basisabonnementen biedt SnelStart diverse uitbreidingen:
Kassa, voor bedrijven waarin veel contant en met pin wordt betaald
InControle, voor volledige automatisering van voorraadbeheer
Met SnelStart kun je gratis branchespecifieke software koppelen
(o.a. salarispakketten-, CRM-pakketten en webwinkels)
Meerdere administraties online beheren? Dat kan voor €2,50 per extra administratie.
Werk je met meer dan één gebruiker in het pakket? Dan zijn de prijzen per gebruiker als volgt:
inStap
inKaart
inBalans
inZicht
€ 2,- p/m
€ 3,- p/m
€ 5,- p/m
€ 7,50 p/m
Heb je een administratie- of accountantskantoor? Kies dan voor het pakket Accountant!
Voor slechts €35,- per maand krijg jij het meest uitgebreide abonnement.
Kijk snel op www.snelstart.nl/accountant voor meer informatie.

Direct regelen

Wij horen graag van je!

Ga naar www.snelstart.nl of bel ons:
0222 36 30 60

Bel, mail, chat of neem contact op via social media.
Wij helpen je graag verder.

Gratis proberen

0222 36 30 60
verkoop@snelstart.nl
klantenservice@snelstart.nl

Je kunt SnelStart 30 dagen gratis proberen, geheel vrijblijvend! Ga naar onze website, vul de gegevens in en stuur meteen je
eerste factuur via SnelStart.

www.snelstart.nl
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