
MyKMO
myKMO is een Belgisch facturatieprogramma voor de B2B-markt in België en Frankrijk. Het programma
helpt zelfstandigen en ondernemingen met allerhande administratieve taken. myKMO is het product van
myKMO B.V. (https://www.myKMO.be) en is gevestigd in Nijlen.
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Facturatie verkoop
Aankopen
Digitalisering van documenten en processen
Opvolging van betalingen
Offertes
Hulp bij boekhouding zoals bedrijfsresultaten, balans en BTW
Contactenbeheer
Artikelen en stock
Projecten en uurregistratie

2001: Eerste eenvoudige versie voor intern gebruik.
2003: Eerste uitbreiding van de modules en functionaliteiten onder de naam "KMO Facturatie" met
verkoophandelingen, betalingsopvolging en contactenbeheer.
2005-2015: Verdere ontwikkeling van het programma met betere algoritmes en nieuwe functies, gestuurd
door vragen van klanten en boekhouders. Het klantenbestand breidde zich langzaam uit.
2017-2019: Het oude facturatieprogramma wordt opnieuw van 0 opgebouwd, gebaseerd op de voorbije
15 jaar ervaring, met nieuwe technologieën, betere commerciële inzichten en een grondige methodiek. Er
werd ca. 2 jaar gesleuteld aan het nieuwe programma en werd gedoopt als het huidige myKMO.
2019: Testperiodes en overzetten van de bestaande klanten naar de nieuwe omgeving, met verbeterde
perfomance en werksnelheid.
2020: Investeringen in marketing, en lancering van de Franse versie 'myPME'.
2022-heden: myKMO wordt gebruikt in de meeste beroepscategorieën doorheen heel België. Ongeveer
75% is Nederlandstalig en 25% Franstalig.
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myKMO is beschikbaar via een maandabonnement, dat desgewenst kan meegroeien naargelang de
onderneming groeit. De abonnementen betalen zichzelf terug door de uitgespaarde werkuren.

Geprogrammeerd door Bart Van der Donck, °1975, Master Diploma (niet ICT) i.s.m. boekhoudkantoor
Tim Van der Donck
Geen concurrent voor massa-producten, maar een persoonlijke service
Gaat terug op 20 jaar professionele ervaring in de bedrijfsinformatica
Conform de wetgeving
Toegankelijk vanop PC, laptop, tablet en smartphone

De koppeling naar externe boekhoudprogramma's kan op volgende manieren:

Downloaden van de facturenbundels per periode
XML-import
Automatische email naar het boekhoudplatform
Excel-lijsten
E-facturatie
ZIP, CSV, Excel, PDF, UBL en XML
Mogelijk voor verkopen, aankopen, klanten, leveranciers en grootboekrekeningen

Bedrijfswebsite www.myKMO.be (https://www.myKMO.be)
Blog (https://www.myKMO.be/blog.pl)
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De tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen, er kunnen aanvullende voorwaarden
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