Online boekhouden
met Visma eAccounting
Voor € 16,- per maand online boekhouden en factureren

Als kantoor willen wij onze cliënten graag
de beste en meest moderne oplossingen
bieden. Ook willen we u graag gemakkelijk
kunnen ondersteunen én u natuurlijk voorzien van het beste advies. Daarom hebben
wij gekozen voor Visma eAccounting.
Visma eAccounting is een boekhoud- en
factureringsprogramma dat u de juiste
inzichten biedt, zodat u in weinig tijd de
administratie en facturatie op orde hebt
en precies weet waar u aan toe bent.
Alles in de cloud
Visma eAccounting is eenvoudig in gebruik
en bovendien in de cloud, dus altijd en overal beschikbaar, op ieder device.

Zo maakt u van kassabonnetjes bijvoorbeeld gemakkelijk een foto met de gratis
app waarna het bonnetje direct in uw
boekhouding staat.
Volop uitbreidingsmogelijkheden
Wilt u uitbreiden met meer mogelijkheden,
zoals een gekoppelde webshop, meer
gebruikers of urenregistratie? Ook dat is met
Visma eAccounting geen enkel probleem.
Wij beschikken als kantoor over volop
mogelijkheden om Visma eAccounting en
alle extra modules direct voor u aan te
schakelen. De software is ook eenvoudig
uit te breiden of te koppelen met apps en
online (branche)oplossingen.

€ 16,per maand

Alle functionaliteit voor u op een rij:
•

Online boekhouding

•

(Directe) bankkoppeling

•

(Elektronische) facturering

•

Aanmaningen

•

Vaste activa

Uitbreidbaar met:

•

Vreemde valuta

•

Oﬀertes

•

Transitorische posten

•

Orders

•

Boekingsdimensies (3)

•

Webshop

•

Eenvoudige projecten

•

Urenregistratie (uren, onkosten en

•

Eindejaarschecklist

•

Visma eAccounting app

•

Financieel dashboard

•

Mobile scanner App

•

Meerdere users

•

Gratis website

•

Apps en online (branche)oplossingen

facturatie)

Gratis proberen!

Supportpunt Eindhoven
040 - 202 73 90
info@supportpunt.nl
www.supportpunt.nl

Probeer Visma eAccounting 30 dagen gratis
en ontdek of online boekhouden ook voor u
de perfecte oplossing is.
Kijk op eaccounting.nl of neem
direct contact met ons op.
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