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Efficiënt en snel

Een goed facturatiesysteem is een must
voor elke onderneming. Met myKMO
werkt u efficiënt, snel en zonder
frustraties. Bovendien is de kans op
fouten veel kleiner en hebt u een prima
overzicht over verkopen, aankopen,
contacten en projecten.

www.myKMO.be >

Privacy

Als klant beschikt u met myKMO over
een professionele omgeving, die komt
met alle garanties op beveiliging en
privacy. Uw administratie is bij myKMO in
goede handen, en ik ben me scherp
bewust van de grote verantwoordelijkheid
die dit met zich meebrengt.

Privacybeleid >

Méér dan facturatie

myKMO is veel meer dan enkel
facturatie. Digitaliseer uw aankopen,
maak offertes, bestelbonnen en
leverbonnen. Beheer uw stock, projecten,
werkuren, leveranciers, prospecten en
volg de betalingen op.

Bekijk prijstabel >

100% bedrijfszeker

Een probleem met uw laptop, tablet of
GSM ? Gebruik dan een ander of nieuw
apparaat, en meld u aan met dezelfde
login-gegevens. U kan dadelijk
verderwerken en hoeft geen enkele
software te installeren.

Alle functies >

100% Belgisch

myKMO gaat terug op 20 jaar
beroepservaring in de informatica. Als
100% Belgisch product biedt myKMO

Nieuwsbrieven

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws
via de tweemaandelijkse nieuwsbrief. U
kan ook steeds de oudere nieuwsbrieven
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een beresterke ondersteuning inzake
wetgeving, BTW en boekhouding.

Over myKMO >

van myKMO bekijken via onderstaande
link.

Archief nieuwsbrieven >

 Wist u dat...
· myKMO ook QR- en barcodes kan toevoegen op uw documenten ?
· myKMO een prima basis kan zijn voor verder software-maatwerk ?
· myKMO dagelijks een dubbele backup neemt van al uw gegevens ?
· u daarnaast ook nog uw eigen backups kan nemen ?

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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