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Start2myKMO

Administratie is de fundering van elke
onderneming. Met myKMO hebt u
realtime toegang tot alle belangrijke
bedrijfsgegevens vanop eender welk
apparaat. Dankzij myKMO sparen
tientallen zelfstandigen veel tijd en
onkosten, en kan men onderbouwde
bedrijfsbeslissingen nemen. Lees
hieronder wat myKMO voor u kan doen.

www.myKMO.be >

Kruispuntdatabank

Nieuw in myKMO! Sinds enkele weken
kan u in myKMO adressen van
rechtspersonen opzoeken op
ondernemingsnummer. Dit betekent dat u
enkel nog het ondernemingsnummer
moet ingeven, en de rest wordt
automatisch aangevuld. Er is ook
gedeeltelijke ondersteuning voor
Europese ondernemingsnummers.

Meer info >

Case studies

Lees gedetailleerde case studies van enkele gebruikers. Deze zijn uiteraard gepubliceerd
met toestemming van de klant.

Zuid-Afrika Reiscenter

Kris
myKMO Mini

Tot 25 facturen/mnd

Goffart

Jeremy & Kathleen
myKMO Standaard
Tot 100 facturen/mnd

Verzekeringsfirma

Lucas
myKMO Maxi

Tot 250 facturen/mnd
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Backups, backups, backups

Uw bedrijfsgegevens zijn non-stop
beschikbaar en worden volledig
automatisch gebackupt. Dit gebeurt via
de ShadowDrive® technologie (early
warning, disk errors, dubbele opslag),
primary backup en secondary backup.
Daarnaast kan u zelf desgewenst ook
nog uw eigen backups nemen.

Meer info >

Grafieken en Excel

myKMO genereert mooie grafieken van
omzet, inkopen, werkuren, offertes,
klanten en artikelen. Bovendien kan u
nagenoeg alle gegevens downloaden
naar Excel in een open universeel
formaat, voor verder gebruik naar keuze.
Boekhouders kunnen alle gegevens
downloaden in verschillende formaten.

Inbegrepen extra's >

 Wist u dat...
· myKMO tot 15-20 werkuren per maand kan uitsparen ? (*)

· myKMO ook prachtige offertes genereert (foto's, layout, teksten...) ?

· myKMO automatische onderhoudsherinneringen kan uitmailen ?

· myKMO kan gebruikt worden in combinatie met nagenoeg elk boekhoudpakket ?

(*) Bij een simulatie van 100 verkoopfacturen per maand, in vergelijking met manuele facturatie in Word.

Deze mailing werd uitgestuurd naar het klanten- en prospectenbestand van myKMO BV.
U kan uitschrijven door eenvoudig te replyen met 'Unsubscribe'.
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