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myKMO in Vlaanderen - Heatmap

Tijd sparen = geld sparen

Relatiebeheer

Tientallen ondernemingen vertrouwen
voor hun bedrijfsresultaten op myKMO. U
hebt optimaal inzicht in uw verkopen,
aankopen, relaties, offertes, documenten
en betalingen. Uw boekhouder hoeft
maar even in te loggen voor de stukken
voor uw BTW-aangifte of balans.

Met myKMO bouwt u doorheen de jaren
aan een super-efficiënt relatiebeheer. Dit
omvat zowel klanten, prospecten,
leveranciers en medewerkers. Alle
bedrijfscontacten zijn optimaal geordend,
doorzoekbaar en filterbaar, zodat u in
een wip de juiste gegevens terugvindt.

Lees meer >

Alle functies >

Quanta Costa ?

Handleiding versie 1.0.9.

myKMO is al beschikbaar vanaf
€38/maand (ex. btw) voor kleine
administraties. Uiteraard kan myKMO
meegroeien indien de omvang van uw
onderneming toeneemt.

De myKMO-handleiding werd bijgewerkt
naar versie 1.0.9. Enkele verouderde
rubrieken werden geactualiseerd en
aangepast waar nodig (verkopen,
documentbeheer, security).

Bekijk prijstabel >

Download handleiding >

jobs@myKMO

Voor boekhouders

Om de verdere groei te ondersteunen, is
myKMO op zoek naar een Franstalige
verkoper (m/v) op commissie-basis voor
Brussel, Wallonië en Frankrijk. myKMO
voldoet volledig aan de Franse
regelgeving ivm. belastingen.

Boekhouders hebben dezelfde login, en
kunnen uw facturenbundels per periode
downloaden of werken via Excel-lijsten.
Er zijn verder ook XML-importroutines
specifiek voor de programma's van
Wolters Kluwer.

jobs@myKMO.be >

www.liwc.net >

Wist u dat...
· myKMO meer dan 50 rapportages genereert (pdf, Excel, XML, stats...) ?
· de meeste klanten myKMO simultaan gebruiken vanop meerdere apparaten ?
· myKMO 100% Belgisch is ?
· myKMO werd geprogrammeerd i.s.m. een boekhoudkantoor ?
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