Voordelen
Boekhouden in Excel
Ontdek de vele voordelen van Boekhouden in Excel
In dit document lees je alle voordelen als je zelf je administratie doet in Boekhouden
in Excel. Voor je gemak zijn ook de praktische eigenschappen op een rij gezet.

◼ Maak kennis met de alles-in-éénoplossing voor zelfstandige
ondernemers: boekhouden, offertes
maken, factureren, rapporteren,
aangifte doen en je uren en
kilometers registreren in één simpel
sjabloon.
◼ Doe zelf je boekhouding met
software die je al bezit (Microsoft
Excel) en bespaar honderden
euro's op accountantskosten en
softwareabonnementen. Je hoeft
geen nieuwe software te leren
gebruiken.
◼ Betaal geen maandelijkse
abonnementskosten.
◼ Ontvang een jaar lang gratis
updates, activatiecodes, toegang
tot het ledengedeelte met unieke
bonussen en uitgebreide
ondersteuning van de helpdesk.
Geen langdurige contracten.

◼ Betaal geen maandelijkse
abonnementskosten, maar slechts
een beperkt bedrag per jaar voor
nieuwe activatiecodes, de nieuwste
product updates, bug fixes, nieuwe
features en toegang tot ons
ondersteuningsteam.
◼ Wees verzekerd van 30 dagen nietgoed-geld-terug-garantie. Jouw
aankoop is risicovrij. Gebruik
Boekhouden in Excel 30 dagen en
als je niet tevreden bent, laat ons
vriendelijke team dit weten en ze
betalen je aankoop 100% terug.
◼ Leer nu zelf boekhouden met een
bijzonder eenvoudig proces dat
zelfs de meest ongeorganiseerde,
niet-technische persoon begrijpt.
Dit stap-voor-stap proces
elimineert al het gokwerk, zodat je
ervan verzekerd kunt zijn dat alles
in de juiste volgorde is
georganiseerd en verantwoord.

Vragen of opmerkingen?

Boekhouden in Excel gratis uitproberen?

info@boekhoudeninexcel.nl

Ga naar de website en download de demo.

support.boekhoudeninexcel.nl

https://www.boekhoudeninexcel.nl/demo
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Gebruik
◼ Verwerk een onbeperkt aantal
transacties. Uit praktische
overwegingen hebben we het
aantal transacties beperkt tot 1.0001.500 regels. Neem contact op met
de helpdesk als je meer nodig hebt.
◼ Richt jouw boekhoudsysteem
eenvoudig in en ga er binnen 15
minuten mee aan de slag.
◼ Registreer snel facturen en
bonnetjes in simpele tabellen. Geen
moeilijke invoerschermen.
◼ Doe geen dubbel werk. Facturen
zijn direct klaar na het vastleggen
van de verkoop.
◼ Werk veilig zonder hack-gevoelige
macro's. We houden het echt
simpel, want we gebruiken alleen
formules.
◼ Vermijd fatale fouten en voorkom
extra belastingaanslagen door de
unieke cheat sheet en slimme
ingebouwde integriteitscontroles.
◼ Bespaar veel tijd met de handige
importmodules voor alle banken.
◼ Doe een correcte btw-aangifte op
basis van de btw-rapportage.
◼ Behoed jezelf voor nare financiële
verrassingen. Weet precies hoeveel
belasting je moet betalen op basis
van je (geprognotiseerde) winst.
◼ Krijg direct inzicht in je financiën
met professioneel ontworpen
dashboards en rapportages.

◼ Bewaak openstaande facturen met
geautomatiseerde
ouderdomsanalyse.
◼ Vergelijk resultaten met je budget
en pas de prognose aan.
◼ Stuur facturen en offertes in het
Nederlands, Engels, Duits, Frans of
een taal naar keuze.
◼ Zie de winstgevendheid van al je
projecten in één oogopslag.
◼ Verzorg probleemloos zelf de
jaarafsluiting en aangifte
inkomstenbelasting, dankzij het
geïntegreerde voorstel voor de
beginbalans en het invulschema
voor de belastingaangifte.

Ondersteuning
◼ Ga direct aan de slag met de
handige snelstartgids.
◼ Gratis deskundige online helpdesk
voor al je vragen
◼ Uitgebreide kennisbank met veel
gestelde vragen
◼ Kies altijd de juiste categorie met
de gratis unieke cheatsheet.
◼ Stap razendsnel over op de
nieuwste versie met behulp van de
gratis ExcelWorkx Update Tool. Al
je gegevens worden automatisch
overgezet in de update van je
favoriete boekhoudtool.
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Praktische eigenschappen
◼ Selectieve dropdowns voor het
snel vinden van de betreffende
categorie, klant, leverancier,
product of dienst
◼ Geen macro’s of ingewikkelde
draaitabellen om rapporten te
maken. Alleen formules.
◼ Eenvoudige installatie: bestand
opslaan, uitpakken, openen en
activeren
◼ Volledig aanpasbaar
rekeningschema en groepen
◼ Integriteitscontroles door de
gehele template
◼ 1.000-1.500 transacties per
dagboek. 500 klanten, leveranciers,
producten & diensten, projecten

Functies (verkort overzicht)
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Mutaties verwerken
Bankafschriften importeren
Factureren
Offertes
Herinneringen en aanmaningen
Kostenplaatsen/projecten
Budgetteren
Prognose
Debiteurenbeheer
Btw-aangifte
Relatiebeheer
Voorraadbeheer/productbeheer
Urenregistratie
Kilometerregistratie
20+ rapporten en overzichten

Download het volledige overzicht met
alle functies van Boekhouden in Excel.

We zijn liefhebbers van prachtige ontwerpen,
ambassadeurs van eenvoud en passievol
toegewijd aan je productervaring. We creëren
praktische oplossingen in Excel voor al je
financiële uitdagingen, zoals Boekhouden in
Excel - een prachtig boekhoudpakket in Excel
waarmee je honderden euro's bespaart op je
accountantskosten en boekhoudsoftware.
Boekhouden was nog nooit zo leuk en
makkelijk. Daadkrachtige oplossingen in Excel,
dat is wat wij maken. Voor meer dan 25.000
ondernemers.
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