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Financiële
koppeling
Werk jij met een kassa en word je kasadministratie of je debiteurenadministratie nog handmatig bijgehouden? Een financiële koppeling levert
jou dan beslist veel tijd en geld op.
Wij komen dagelijks bij ondernemers
over de vloer, die hun omzetgegevens
nog handmatig vanuit de kassa in de
boekhouding invoeren.
Tijdrovend en alles behalve de leukste
kant van het ondernemer zijn. Het is
echter wel noodzakelijker vanwege je
fiscale plichten. Je kunt het natuurlijk
uitbesteden aan een accountant of
administratiekantoor. Een koppeling
tussen jouw kassa en boekhoudpakket maakt alles efficiënter, voorkomt
fouten en zorgt dat je gegevens up to
date zijn.
In overleg met jouw financieel adviseur
wordt de inrichting van deze koppeling gerealiseerd. Zo kun je naar wens
dagelijks, wekelijks of maandelijks de
omzetten importeren en laten verwerken in jouw administratie. Hierdoor
krijg je tijd vrij om samen met je
accountant meer bezig te zijn met de
leuke dingen van ondernemen.
Prijzen variëren van € 19,95 tot
€ 50,- per maand exclusief de eenmalige inrichting.
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Voldoet je administratie aan
de bewaarplicht?
De kassa maakt deel uit van jouw
administratie, waardoor ook hierop de
bewaarplicht van 7 jaar van toepassing
is. In het elektronisch journaal worden
alle kassabonnen digitaal opgeslagen
en bewaard, waardoor je ze te allen
tijde kunt reproduceren, raadplegen
en printen. Zorg dat je regelmatig een
back-up maakt van jouw kassa, zodat
er géén gegevens verloren gaan.
Snel en eenvoudig factureren
Maak je regelmatig facturen? Bekijk
dan of jouw kassa uitgebreid kan worden met een factuur module of een A4
printer. Hierdoor kunnen de facturen
snel en eenvoudig gemaakt en verstuurd worden. Indien gewenst kan
dit zelfs al digitaal. Je legt één keer de
juiste klant gegevens en prijsafspraken
vast – bijvoorbeeld korting op drank,
maar niet op gerechten –, en het systeem doet de rest. Het voordeel is: facturen blijven niet onnodig lang liggen
en je beschikt sneller over je geld.
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