ACCOMPAS VOOR DE JUISTE KOERS

Essentiële managementinformatie altijd bij de hand
U wilt ondernemen en nú weten
waar kansen liggen. Met Accompas
beschikt u over een actueel financieel
online dashboard, boordevol
essentiële managementinformatie.
U kunt elk moment bijsturen of van
koers veranderen.

Méér inzicht en gemak
met Accompas
Hoe ontwikkelt uw omzet zich? Lopen de
kosten op? Hoe staat het met de openstaande posten en uw liquiditeit? Op deze - en andere - vragen wilt u als ondernemer direct
antwoord.
Met Accompas beschikt u altijd en overal over de juiste informatie. U ziet in één oogopslag
hoe uw onderneming er financieel voor staat. Tot op elk gewenst detailniveau.

Bespaar tijd met uw digitale administratie
Accompas vereenvoudigt uw boekhouding. Dat gaat u tijd besparen. En levert u extra inzicht,
gemak én overzicht op.
Alles gaat online. Periodiek printen van uw administratie is overbodig en persoonlijk hoeft u
de administratie niet meer naar accon■avm te brengen. U kunt uw computer zo organiseren
en instellen, dat een digitale factuur automatisch wordt doorgestuurd naar ons systeem.
Terwijl u zelf de regie op de facturenstroom blijft houden. Papieren inkoopfacturen én
bonnetjes uploadt u eenvoudig via e-mail, app of scanner. Voor verkoopfacturen maken
we zoveel mogelijk gebruik van een koppeling met uw systeem.

Dankzij een koppeling verwerkt Accompas de bankmutaties en desgewenst ook loonjournaalposten. Zo wordt de aanlevering van uw administratie wel heel eenvoudig.
En uw administratie is continu bijgewerkt en up-to-date.

Uw Digitaal Archief
U hebt altijd en overal toegang tot uw digitaal archief. Hierin kunt u uw facturen oproepen,
terugvinden en inzien, op naam, bedrag, datum, hoe u maar wilt. Een papieren archief is
daarmee overbodig.

Verbeter uw zakelijke performance
Actuele cijfers geven u inspiratie om slim te ondernemen. U ziet waar kostenbesparingen en
(proces)optimalisaties mogelijk zijn. Zo verbetert uw zakelijke performance steeds verder.
Uw accon■avm adviseur kijkt graag met u mee. Samen bespreekt u de cijfers in uw
dashboard en vertaalt deze naar acties. Wordt het bijsturen, doorpakken of investeren?
Accompas helpt u de juiste koers te bepalen, met focus op de toekomst.

Wij maken het u gemakkelijk
Accompas maakt gebruik van bekende softwareoplossingen voor de accountancy en is
eenvoudig te implementeren in uw organisatie. Uw accon■avm contactpersoon helpt u
hierbij. Bij vragen staat wij voor u klaar.

Méér ruimte voor ondernemen
Bent u nog geen klant? Ook dan kunt u overstappen op Accompas.
Op www.acconavm.nl/accompas vult u uw gegevens in en dan nemen we contact met u op.
Een accon■avm adviseur is altijd dichtbij. Persoonlijk betrokken, met deskundig advies,
volop ondernemerszin en een scherp oog voor innovatie. Voor méér ruimte voor ondernemen. Zo brengen we samen u en uw onderneming verder, met focus op de toekomst.
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