Online boekhouden
Het digitaliseren van uw boekhouding heeft niets dan voordelen
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Online boekhouden

Niets dan voordelen

Wat?
De boekhouddiensten zijn momenteel onderhevig aan wezenlijke wijzigingen, zowel
op niveau van (samen)werking, verwerking, als de wijze van gebruik van software en
tools. Baker Tilly Belgium volgt deze wijzigingen op de voet en staat garant voor de
nodige flexibiliteit. De boekhouding kan geheel, of gedeeltelijk, door u worden gevoerd
(met onze supervisie), of volledig aan ons worden toevertrouwd, telkens met behulp
van online software.

Software in de cloud? Digitalisering?
Aan “online boekhouden” (software “in de cloud”) zijn veel voordelen verbonden (zie
hiernaast). Momenteel stellen wij een aantal boekhoud- en facturatiepakketten met
diverse mogelijkheden ter beschikking, ofwel op onze eigen servers (“private cloud”)
ofwel op de servers van onze partners. Afhankelijk van uw behoeftes stellen we het
geschikte pakket voor. Ook het digitaliseren van de boekhoudstukken is mogelijk. Voor
de praktische zaken zoals het scannen van de stukken en het aanleveren van codabestanden geven we u graag de nodige uitleg.
Contacteer uw dossierbeheerder voor meer informatie of een vrijblijvende demo.

Voor wie?
Vennootschappen, éénmanszaken, starters, vrije beroepen, vzw’s, stichtingen :
kortom, iedereen kan bij ons terecht voor het digitaliseren van zijn boekhouding.

Over Baker Tilly Belgium

Onze troeven

Baker Tilly Belgium is de merknaam
van een groep vennootschappen die
gespecialiseerd zijn in boekhouden,
accountancy, fiscaliteit, audit, bedrijfsrevisoraat, advies, consultancy,
corporate finance en professional
services. De groep heeft vestigingen
te Aalst, Berlare, Brussel, Gent (Melle)
en Luik (Soumagne) en meer dan 100
medewerkers. We hebben de nodige
slagkracht voor een optimale dienstverlening via multidisciplinaire teams,
maar zijn tegelijkertijd kleinschalig
genoeg om persoonlijk maatwerk te
bieden. De kwaliteit en de kracht van
een internationale speler én de persoonlijke aanpak en prijs van een lokale
speler: dat is Baker Tilly Belgium. We
zijn een onafhankelijk lid van Baker Tilly
International, het 8ste grootste netwerk ter wereld van organisaties actief in accounting, auditing, consulting
en corporate finance.

• Ervaring en kennis
• Vertrouwensrelatie
• Multidisciplinaire teams van
specialisten
• Proactieve betrokkenheid van begin
tot einde
• Onafhankelijkheid

Contact
Kareelstraat 120-124 - B-9300 Aalst
T : +32 53 70 01 11
Collegebaan 2c - B-9090 Melle
T : +32 9 272 72 10
Kerkveld 17 - B-9290 Berlare
T : +32 52 42 22 26
Rue de la Clef 39 - B-4633 Soumagne
T : +32 87 68 66 83
Keizer Karellaan 584 - B-1082 Brussel
T : +32 2 892 27 92
accounting@bakertillybelgium.be

www.bakertillybelgium.be

• Inloggen via internet : uw gegevens
zijn altijd en overal beschikbaar.
• Samenwerken met uw accountant: uw dossierbeheerder kan
(samen met u) vanop afstand werken.
• Geen investering : enkel een opstartkost en jaarabonnement.
• Geen zorgen : geen updates en
geen back-ups.
• Flexibiliteit : u kunt zelf bepalen in
overleg met uw dossierbeheerder
welke taken u op zich neemt en welke
taken wij voor u uitvoeren.
• Efficiëntie : via CODA-bestanden
kunt u zelf uw rekeninguittreksels importeren en zo goed als automatisch
laten boeken. Wanneer u gebruik
maakt van de module ‘AccountantsFacturatie’, kunnen uw verkoopfacturen in één beweging worden
doorgestuurd naar de boekhouding
waar de verwerking automatisch zal
gebeuren.
• Veiligheid : u zal inloggen via een
https-verbinding ; tevens zal u bij het
inloggen dienen gebruik te maken van
een Vasco-key.
• Rapporten/dashboard : u kunt
de diverse rapporten te allen tijde
oproepen en afdrukken. Dashboard
met kerncijfers zoals opbrengsten,
bedrijfskosten, top 5 klanten en
leveranciers.
• Export : diverse basisgegevens met
één klik exporteren naar Excel.

Alle voordelen vindt u op :
www.bakertillybelgium.be

