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Facturatie en meer

Met facturatieprogramma myKMO
besparen vele zelfstandigen heel wat tijd.
Er is een prima overzicht over de
administratie en zijn er handige tools
zoals digitalisering van de aankopen,
betalingen, offertes, contacten,
uurregistratie en nog veel meer.

www.myKMO.be >

Afschaffing attest 6% BTW

De attesteringsplicht in de bouwsector is
niet langer verplicht bij renovatiewerken
aan 6% BTW. myKMO voorziet hiervoor
automatisch de nodige wettelijke
verklaringen op de factuur. Vanaf 1 juli
wordt het attest 6% BTW definitief
afgeschaft.

Alle functies >

Uit de blog

· Welk facturatieprogramma kiezen ?
· myKMO steunt jongeren uit het
autismespectrum
· Een beetje geschiedenis... over het
ontstaan van myKMO

myKMO Blog >

Bedrijfsfilm

Nieuw in myKMO! De myKMO-
bedrijfsfilm is beschikbaar in het
Nederlands en Frans. U ziet er een korte
visuele voorstelling van myKMO met de
belangrijkste functies.

Bekijk film >

https://www.mykmo.be/
https://www.mykmo.be/
https://www.mykmo.be/index.pl#info
https://www.mykmo.be/blog.pl
https://www.mykmo.be/docs/myKMO-facturatieprogramma-voor-zelfstandigen.mp4


 

Hoeveel tijd bespaart u ?

myKMO is de kampioen in tijdsbesparing
en toont hiervoor graag concrete cijfers.
Hiervoor hebben we een eenvoudige
rekenmachine ontwikkeld. Vul het aantal
verkopen in per maand, samen met de
terugkerende facturen en/of
groepsfacturen. U krijgt dadelijk een
indicatie van het aantal uitgespaarde
werkuren.

Rekenmachine tijdsbesparing >

 

How myKMO gives back

myKMO wil zijn steentje bijdragen aan
sociaal ondernemen, en in het bijzonder
aan de Open-Source-Software
Beweging. Zo wordt de Ajax Cross
Domain library gratis aan programmeurs
ter beschikking gesteld. Daarnaast
probeert myKMO zoveel mogelijk
rekening te houden met de principes van
Green IT.

www.ajax-cross-domain.com >

 Wist u dat...
· myKMO extern werd gereviseerd, zowel door een jurist als een fiscalist ?
· uw boekhouder de facturenbundels kan downloaden in PDF, XML en Excel ? 
· myKMO ondersteund wordt door een netwerk van softwarebedrijven ?
· myKMO kan gebruikt worden vanop elke laptop, tablet of smartphone ?

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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