Internetboekhouding: dé oplossing voor ondernemers in het MKB

Ondernemers in het MKB willen zich vooral kunnen richten op hun eigen zaak. Daarnaast vergt een
goede administratie ook de nodige tijd. Met een online boekhoudpakket kan dit overal en op elk
tijdstip worden gedaan. Volgens Ed Weltevreden van De Adviesberg, advies‐ en
administratiekantoor voor het MKB, biedt een dergelijk pakket volop voordelen voor
ondernemers. Vreemd genoeg wordt het in de praktijk nog relatief weinig benut.
Online boekhouden is geen nieuwe uitvinding. ´De software is al langere tijd beschikbaar´, licht Ed
Weltevreden toe, ´maar toch zijn er nog veel ondernemers die niet profiteren van de voordelen
ervan. Zij zijn gebonden aan de computer op de zaak en moeten óf na sluitingstijd nog blijven om
gegevens in te boeken óf het tijdens het werk tussen de bedrijven door doen. Beide gevallen zijn
vaak niet het meest ideaal.´
Thuis facturen inboeken
Overal ter wereld bij je boekhouding kunnen. Welke betrokken ondernemer wil dat nu niet? Thuis na
het avondeten facturen inboeken, tijdens een zakenreis checken of betalingen zijn gedaan en de
tijdens de vakantie opgedane inspiratie meteen even toetsen aan de financiële praktijk. Met het
abonnement op het online boekhoudpakket is het mogelijk.
Monitoren en meedenken
Bijkomend voordeel is dat ‐ indien gewenst ‐ ook De Adviesberg kan inloggen op het systeem en met
de klant over de schouder kan meekijken. ‘Door het monitoren kunnen we tijdig bijspringen of
bijsturen daar waar nodig. En als de klant door omstandigheden zelf de boekhouding niet kan doen,
is het voor ons heel eenvoudig het tijdelijk of voor onbepaalde tijd uit handen te nemen. Ook omdat
we een klein bureau zijn en onze klanten en hun wensen goed kennen, vaak omdat we voor hen
zowel de boekhouding, loonadministratie en belastingen verzorgen. Dit totaaloverzicht maakt tevens
dat we met ze kunnen meedenken. En dan bedoel ik ook echt in het voordeel van de klant, kijken
waar er verbeteringen voor hen mogelijk zijn’, benadrukt Ed Weltevreden. ‘Zelfs als dat voor ons
betekent dat we daardoor minder werk voor ze kunnen doen. We willen een eerlijk, realistisch advies
geven en het belang van de klant staat daarbij voorop.’
De Adviesberg gevestigd in Heerhugowaard is zes dagen per week van 9.00 tot 21.00 uur beschikbaar
voor haar klanten. Meer informatie en contactgegevens via www.de‐adviesberg.nl
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