
Ondernemen is uitdagend, maar niet altijd simpel. De ondernemer, 
dat bent u zélf. Wat er met uw bedrijf gebeurt, is uw persoonlijke 
betrokkenheid. Dat geldt ook voor medewerkers binnen bedrijven 
en organisaties die verantwoordelijk zijn voor de financiële 
processen. De adviseurs en accountants van iQOUNT proberen in 
de eerste plaats ú te helpen om uw werk beter, efficiënter en met 
meer plezier te doen.

ONliNe bOekhOUDeN
Eén van de dingen die ondernemen makkelijker maakt, is online boekhouden. 

Het scheelt uitwisseling van gegevens en zorgt ervoor dat alle partijen altijd 

over dezelfde informatie beschikken. Het is veilig en u kunt blijven werken 

zoals u gewend bent of, indien u dat wenst, meer van uw administratie aan 

ons overlaten.

exacT ONliNe
Exact Online is boekhoudsoftware waarmee u uw bedrijfsadministratie via 

internet voert. Door de online structuur zijn back-ups of verouderde versies 

verleden tijd. Bij de maandelijkse abonnementsprijs zijn hosting, updates en 

telefonische ondersteuning inbegrepen. Met Exact Online beschikken zowel u 

als wij altijd over dezelfde up-to-date financiële gegevens van uw 

onderneming. U of uw administratiemedewerker heeft toegang tot de 

applicatie, maar u kunt ons ook laten meekijken. Wij loggen in en controleren 

uw administratie. Alle gebruikers werken in een beveiligde omgeving. Het 

uitwisselen van gegevens wordt hierdoor overbodig en iedereen beschikt altijd 

over de meest actuele informatie.

Wij helpeN U graag
Wilt u eens van gedachten wisselen over online boekhouden, neem dan 

vrijblijvend contact met ons op. Wij denken graag met u mee. U kunt Exact 

Online direct bij ons bestellen. Wij regelen voor u het abonnement, helpen 

met de aanpassingen en begeleiden u bij het eerste gebruik.

De vOOrDeleN vaN 
ONliNe bOekhOUDeN

•	 Optimale	samenwerking	met	ons	kantoor
•	 Uw	gegevens	via	internet	overal	

beschikbaar
•	 Veilige	opslag	van	uw	administratie
•	 Altijd	inzicht	in	uw	financiële	situatie
•	 Efficiënter	boeken	door	koppeling	met	uw	

bankafschriften
•	 Geen	pakketaanschaf	maar	abonnement
•	 Inclusief	updates,	onderhoud	en	helpdesk

Er hoeft voor u niets te veranderen. Of 
misschien kunt u het uzelf nog makkelijker 
maken.	Geheel	afhankelijk	van	uw	wensen,	
kunt u kiezen voor één van de volgende vier 
scenario’s:

•	 U	laat	het	boeken	van	uw	administratie	
volledig aan ons over.

•	 Wij	boeken,	u	kijkt	online	mee	in	de	
administratie.

•	 U	boekt	alleen	uw	facturen	en	wij	voeren	
de aanvullende financiële administratie in.

•	 U	boekt	uw	volledige	administratie,	wij	
kijken online mee.

bOekhOUDeN vOOr De mODerNe ONDerNemer
alles over het online regelen van uw bedrijfsadministratie
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Werk efficiënter met Scan & herken. Deze innovatieve dienst 
verwerkt ingescande inkoopfacturen automatisch tot een 
voorgestelde boeking in exact Online. het is 100% nauwkeurig en u 
bouwt automatisch een digitaal dossier op. U heeft uw originele 
inkoopfactuur dus altijd bij de hand. Dat bespaart u, nu én later, 
veel tijd en werk.

100% NaUWkeUrig
scan	&	herken	is	er	voor	uw	gemak.	daarom	hebben	we	het	100	%	

nauwkeurig gemaakt. Want naast de automatische herkenning van de 

factuurteksten, zorgt onze dienst ervoor dat er altijd menselijke controle 

plaatsvindt	op	de	herkende	gegevens.	nauwkeuriger	kan	het	niet!	

efficiëNTer WerkeN
dankzij	scan	&	herken	werkt	u	veel	efficiënter.	Ingescande	inkoopfacturen	

worden automatisch verwerkt tot een voorgestelde boeking in uw 

administratie. Met één druk op de knop maakt u de boeking, na controle, 

definitief. Dat scheelt u dubbel werk. 

DigiTaal DOSSier OpbOUWeN
Alle	scans	die	u	met	scan	&	herken	verwerkt,	worden	automatisch	opgeslagen	

bij de boeking. Zo bouwt u een handig dossier van al uw inkoopfacturen op. U 

vindt in een handomdraai de juiste informatie terug en heeft u de originele 

inkoopfactuur altijd bij de hand. 

vOOrDeleN 
ScaN & herkeN
•	 Minder	werk,	meer	gebruiksgemak	
•	 100%	nauwkeurig
•	 digitaal	dossier	wordt	automatisch	

opgebouwd
•	 Altijd	de	originele	inkoopfactuur	bij	de	

hand

ScaN & herkeN
Nauwkeurig én gemakkelijk facturen verwerken.
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