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Tijdswinst, elke dag opnieuw !     

Spaar tijd en geld

Wist u dat myKMO werd ontwikkeld "met
de chronometer in de hand" ? Of het nu
gaat om facturen maken, aankopen
inboeken, werkuren invullen, offertes,
betalingen opvolgen, relatiebeheer, ...
Elke handeling werd helemaal uitgepuurd
om zoveel mogelijk tijd te winnen.

Naar chronometer >

Verbeterde imaging

Nieuw in myKMO! Stuur visueel
aantrekkelijke offertes door productfoto's
mee op te nemen in uw offerte. In
combinatie met een knappe achtergrond
zorgt dit voor prachtige offertes, die
werkelijk een meerwaarde zijn voor uw
bedrijf.

Bekijk voorbeeld >

Documentbeheer

Nieuw in myKMO! Verbeterd
documentbeheer met nóg duidelijkere
indelingen bij de werkbonnen,
leverbonnen, goedgekeurde offertes,
afgekeurde offertes, hangende offertes,
werken in uitvoering en bestelbonnen.

Naar schermvoorbeelden >

Toekomstvisie

myKMO BV is een gezonde en solide
eenmanszaak, zonder schulden, die al
20 jaar bestaat. De focus ligt vooral op
bedrijfszekerheid en continuïteit. myKMO
BV is graag uw betrouwbare IT-partner
voor vele jaren naar de toekomst toe.

Over myKMO >

https://www.mykmo.be/
https://www.mykmo.be/
https://www.mykmo.be/index.pl#chronomet
https://www.mykmo.be/docs/voorbeeld_offerte.pdf
https://www.mykmo.be/schermvoorbeelden.pl
https://www.mykmo.be/#over_mykmo


Échte service

myKMO is een eenmanszaak en bewust
niet gericht op de grote massa. Zo is er
voldoende tijd om elke klant prima te
ondersteunen. U kan steeds contact
opnemen tussen 09:00 en 20:00, ook op
mijn persoonlijke GSM 0479 71 92 85. Bij
dringende gevallen kan dit ook later en
tijdens het weekend. Elke email wordt
grondig beantwoord binnen max. 24u
(meestal vroeger).

Veel gestelde vragen >

Op maat

Bij elke ingebruikname wordt myKMO
ingesteld zodat het perfect aansluit bij uw
behoeften. Sommige zaken hebt u allicht
niet nodig, terwijl sommige andere zaken
net erg belangrijk zijn. Daarom maak ik
er een punt van om elke ingebruikname
helemaal naar wens af te stemmen,
zonder meerkost. Bovendien is er steeds
de mogelijkheid om verder software-
maatwerk te ontwikkelen.

Functies in myKMO >

Reviews

Ook in november waren er weer een
tweetal positieve reviews. Bekijk de
reviews op onze website of op Google
Reviews. Bent u zelf ook een tevreden
klant, dan is een review natuurlijk steeds
welkom!

Schrijf Google Review >

Prijs

U kan myKMO gebruiken voor een
beperkte maandbijdrage, die zich
onmiddellijk terugverdient door de
uitgespaarde werkuren. Alle service en
support via telefoon en email is steeds
zonder kost.

Bekijk prijstabel >

Referenties

Het klantenbestand van myKMO bestaat
voor de meerderheid uit kleine
zelfstandigen, maar daarnaast ook
maatwerk voor enkele grotere bedrijven.
Daarnaast heb ik software gemaakt voor
o.a. Stad Antwerpen, Thomas More,
FOD Economie, Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds, Universiteit van
Texas, Universiteit van Auckland, Junior
Chamber International en enkele
ambassades.

Bekijk referenties >

Case studies

Tientallen klanten vertrouwen voor hun
administratie op myKMO, maar elke
onderneming heeft specifieke behoeftes
bij ingebruikname. Bij wijze van
voorbeeld kan u drie uitgewerkte case
studies lezen van enkele klanten
(toerisme, loodgietersbedrijf,
verzekeringssector). Deze case studies
werden gepubliceerd met toestemming
van de klant. Onderaan de pagina kan u
doorklikken naar case study 1, 2 of 3.

Case studies >

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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