Online
Boekhouden
SRA gecertificeerde oplossing voor
een moderne bedrijfsadministratie
Online software is software die via het internet gebruikt kan worden en Online boekhouden is één van de meest populaire toepassingen daarvan. Het
internet wordt dan gebruikt als infrastructuur voor de eigen organisatie. Door
de vele voordelen en kostenbesparende effecten maakt de vraag naar online
toepassingen een sterke groei door, zowel in MKB als in non-profit sector.
Online software van Asperion
Asperion is met online boekhouden inmiddels een landelijk bekende leverancier
geworden. De software is gecertificeerd door het SRA, de brancheorganisatie van
Samenwerkende Register Accountants en Administratiekantoren in Nederland.
Asperion levert naast boekhouden ook andere toepassingen voor het MKB. Gebruik maken van online software heeft als voordeel dat alle administratieve bedrijfsgegevens permanent bewaard en bewaakt worden in een professioneel datacenter,
24 uur per dag, 7 dagen per week. Het geeft ook een enorme vrijheid en flexibiliteit.
Personen die betrokken zijn bij het administratieve proces kunnen op het moment
dat het hen uitkomt en vanaf elke locatie aan de slag. Vanaf kantoor, thuis, onderweg, ‘s avonds of in het weekend. Zelfs op vakantie in het buitenland. Een PC of
iMac met internet aansluiting is het enige wat nodig is. Deze flexibiliteit gaat niet ten
koste van de controleerbaarheid. Het management zal permanent over volledige
controlemiddelen beschikken om een goede en correcte administratievoering te
garanderen. En “last but not least” : online software is naar verhouding veel goedkoper in gebruik.
Ideaal voor mobiele werknemers en verspreide organisaties
De sterk toegenomen behoefte aan mobiliteit betekent dat een ieder moeten kunnen werken waar en wanneer dit gewenst is. Dat is nu precies wat online boekhouden mogelijk maakt. Bedrijven en organisaties met meerdere vestigingen en/of
activiteiten op meerdere locaties, maken inmiddels gebruik van deze voordelen.
Nooit meer software installeren, nooit meer updates, upgrades of back-ups maken,
want dat alles wordt dagelijks voor u gedaan. Online toepassingen introduceren
ook de mogelijkheid voor benchmarking en consolidatie van gegevens uit meerdere administraties en locaties (vestigingen). Met de rapportage tools kunnen alle
bedrijfsgegevens nauwgezet geanalyseerd worden.
Online Accountants diensten
Een boekhoudprogramma maakt u nog geen volleerd boekhouder. Online gebruikers kunnen daarom baat hebben bij een accountant die in staat is om online ondersteuning te geven. Een accountant die online toegang tot de administratie heeft,
kan op afstand controles uitvoeren en rechtstreeks correcties aanbrengen. De
snellere en efficiëntere ondersteuning kan besparing op advieskosten opleveren!
Asperion werkt samen met een groot aantal acccountants- en administratiekantoren die in staat zijn om Asperion gebruikers online van dienst te zijn.

De voordelen van Online Software
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Overal en altijd werken
Oplossing voor alle vestigingen
Een gewone PC is genoeg
Geen software installeren
Geen backups meer nodig

•
•
•
•
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Altijd nieuwste software versie
Meerdere gebruikers
Heel betaalbaar
Uw accountant kijkt mee!
Data veilig in datacenter

Asperion software modules : de bouwstenen voor uw IT oplossing
Asperion levert online software in modules. Het pakket Asperion inBALANCE is het uitgangspunt. Selecteer vervolgens de modules die
u nodig hebt en bouw zo een “maatwerk” oplossing voor uw bedrijf. De combinatie van configureerbare modules en het online gebruik
ervan, openen de weg naar betaalbare oplossingen en toont aan dat goede software oplossingen niet meer duur en complex hoeven te
zijn.

Pakketten en modules
Asperion inBALANCE
Het pakket Asperion inBALANCE vormt letterlijk de basis, de kern
van elke Asperion oplossing. Het combineert de functies van de
modules Financieel en Facturatie. Het pakket is zeer compleet
en is standaard reeds geschikt voor de meeste MKB ondernemingen. Door toevoegen van andere Asperion modules kan de
functionaliteit eventueel nog verder uitgebouwd worden.

Asperion inTRADE
Beheer uw gehele voorraad online, voer de inkooporders in, maak offertes, verkooporders, pakbonnen/picking slips en vrachtbrieven. Met de
besteladviesfunctie houdt u uw voorraad op peil en al uw transacties
worden rechtstreeks in uw financiele administratie verwerkt. Het pakket
combineert alle functies van de volgende Asperion modules Financieel,
Facturatie, Voorraad, Inkoop Order en Verkoop Order.

Module Financieel
Grootboek, Debiteuren en Crediteuren sub-administraties. De
module Asperion Financieel vormt samen met Asperion Facturatie de kern van uw Asperion administratief systeem.

Module Verkoop Order
Orders scoren is al moeilijk genoeg. Met de module Asperion Verkoop
Order zorgt u er voor dat elke order vakkundig verwerkt wordt. De efficiëncy waarmee u uw klanten bedient zal hen aanmoedigen om vervolgorders te plaatsen.

Module Facturatie
De module Asperion Facturatie vormt een logische aanvulling op
de het pakket Asperion InBALANCE. De uitgebreide layout editor
stelt u in staat om uw facturen en aanmaningen een geheel eigen
gezicht te geven.

Module Inkoop Order
Een goed beheerd inkoop proces kan veel geld schelen. Is er geleverd
wat besteld is? Klopt de factuur met leveringen? Wat staat er nog op
backorder? Met Asperion Inkoop Order kan het hele inkoopproces
nauwkeurig beheerd worden.

ASPERION inTIME
Uren schrijven en factureren is een veelvoorkomende functie in de
zakelijke dienstverlening. U kunt elk gewerkt uur verantwoorden
en er zeker van zijn dat elk uur ook zeker gefactureerd zal worden
conform de tijds- en tariefafspraken met de opdrachtgevers.

Module Voorraad
De module Asperion Voorraad stelt u in staat een uitgebreide voorraad
administratie te voeren en de financiele administratie hierop af te stemmen. Het vormt een logische combinatie met de modules Inkoop- en
Verkoop Order.

Module TopBase
De module Asperion TopBase vormt een uitbreiding en een logische aanvulling op de debiteuren beheerfuncties van het pakket
Asperion InBALANCE. De module wordt zowel gebruikt door bedrijven als incasso bureaus.

Module Webshop BackOffice
Webshops maken in toenemende mate gebruik van Asperion voor hun
administratieve backoffice. Webshop bestellingen, orders, facturen, debiteuren- en artikelinformatie vinden volledig automatisch hun weg naar
de Asperion administratie en terug.
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