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Een ♥ voor administratie

Klantenreacties

Volgens UNIZO is een rommelige
administratie één van de voornaamste
oorzaken bij faillissementen. Met myKMO
bent u zeker van een ijzersterke
administratie, én bespaart u bovendien
heel wat tijd.

Ook de afgelopen maanden waren er
weer enkele nieuwe klantenreacties...
Bekijk de reviews op onze website of op
Google Reviews. Bent u zelf ook een
tevreden klant, dan is een review
natuurlijk steeds welkom!

Bekijk de voordelen >

Schrijf Google Review >

Handleiding versie 1.0.8.

Aankopen: onze topmodule

De myKMO-handleiding werd onlangs
bijgewerkt naar versie 1.0.8. Nieuwe
rubrieken zijn o.a. bijkomende FAQvragen, documentbeheer, aankopen,
rekeningen en enkele kleinere
aanpassingen en actualisaties.

De hoofdmodule van myKMO bestaat uit
de verkopen, maar daarnaast boekt de
module aankopen opvallend veel succes.
Digitaliseer uw aankopen, genereer
rekeningoverzichten, volg betalingen op
en beheer uw leveranciers.

Download handleiding >

Naar digitalisering aankopen >

myPME en français

myKMO in Nieuw-Zeeland

Wegens de toenemende vraag van
Franstalige klanten - voornamelijk in het
Brusselse - is myKMO ook beschikbaar
in het Frans onder de benaming myPME
(PME = Petites et Moyennes
Entreprises).

Enkele jaren geleden werkte ik mee aan
het LIWC-onderzoeksproject o.l.v. Prof.
James W. Pennebaker (University of
Auckland i.s.m. University of Texas).
LIWC is een omgeving voor
computergestuurde tekstanalyse.

Bekijk Franstalige website >

www.liwc.net >

Wist u dat...
· myKMO teruggaat op 20 jaar informatica-ervaring ?
· boekhouders via dezelfde login uw facturenbundels kunnen downloaden ?
· myKMO werkt zonder software-installatie op uw computer ? (Cloud Computing)
· myKMO tienduizenden facturen per jaar verwerkt ?
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