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Digitaal factureren

Dankzij myKMO besparen zelfstandigen
veel tijd, in de eerste plaats met hun
facturatie maar ook met de administratie
die daarrond hangt. Zo biedt myKMO
prima oplossingen voor tijdsregistratie,
aankopen, projecten, stock, koppeling
boekhoudsoftware en documentbeheer
(offertes, leverbonnen, werkbonnen, ...).

www.myKMO.be >

Beginnen met myKMO ?

De start van het nieuwe boekjaar in
januari is hét uitgelezen moment om te
beginnen met myKMO. U begint mooi
vanaf factuur 2022/00001: een nieuwe
nummering per jaar zoals gevraagd door
de belastinginspectie. Bovendien kan u
rekenen op een excellente persoonlijke
ondersteuning bij ingebruikname.

Alle functies >

Snelheidskampioen

Volgens een eigen timing verstuurt
myKMO een verkoopfactuur in minder
dan 4 seconden (geoefend gebruiker,
eenvoudigste factuur met 1 regel, 1
standaardproduct, standaardhoeveelheid
1, standaard btw-tarief). Dit is inclusief
alle opmaak en automatische
verzending via email. Een terugkerende
factuur uitsturen gaat zelfs nog sneller...
Minder eenvoudige facturen hebben
uiteraard meer tijd nodig.

Naar de chronometer >

Altijd en overal beschikbaar

Met myKMO werkt u sneller,
nauwkeuriger, gemakkelijker en
goedkoper. Dankzij de uitstekende
structuur kan u elke factuur snel
terugvinden, en kan u geen documenten
verliezen. U kan werken vanop elk
toestel met internetconnectie via een
hoogbeveiligde verbinding. De
boekhouder heeft via dezelfde login
meteen toegang tot al uw aankoop- en
verkoopfacturen.

Bekijk prijstabel >
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Kwaliteitsgarantie

myKMO is trots op enkele certificaten
zoals MySQL Core Certification (Oracle),
UBL Ready, en was betrokken bij
internationale projecten aan de University
of Auckland, University of Texas at
Austin, Belarussian State University en
Thomas More Antwerpen.

MySQL Core Certification (Oracle) >

Klimaat en uitstoot

De myKMO-servers draaien op 100%
hernieuwbare energie en veroorzaken
geen enkele directe of indirecte CO2-
uitstoot. Daarnaast probeer ik zoveel
mogelijk rekening te houden met de
principes van het ISIT (Belgian Institute
for Sustainable IT).

www.isit-be.org >

 Wist u dat...
· myKMO ook gebruikt wordt door firma's met grote facturatie-volumes ?
· myKMO de groei van uw onderneming prima verder kan ondersteunen ?
· u ook 's avonds of in het weekend kan bellen op mijn GSM ?
· myKMO al beschikbaar is vanaf €38/maand ?

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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