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Tijd sparen = geld sparen

Met facturatieprogramma myKMO
gebeurt uw administratie een pak sneller
en efficiënter. Er is een prima zicht op de
verkopen, aankopen, hangende offertes,
betalingen, bestellingen, leveringen en
projecten. Bovendien is er een naadloze
koppeling mogelijk met de boekhouding.
myKMO brengt rust in uw administratie
en terloops spaart u heel wat tijd.

www.myKMO.be >

Koppeling prijslijsten

Nieuw in myKMO! myKMO kan
automatische koppelingen voorzien naar
Excel-prijslijsten van leveranciers zoals
Desco, Würth, Van Marcke, Cebeo,
Deschacht, Facq, Euromatec, STG,
Buderus, ... Mocht uw leverancier nog
niet in de lijst staan, mail dan even het
Excel-bestand en ik zet het voor u klaar,
zonder kost.

Alle functies >

Hoe veilig is myKMO ?

Een goede databeveiliging bestaat
steeds uit een pakket maatregelen, die
ervoor zorgen dat uw gegevens
maximaal beschermd en veilig zijn. Er
wordt elke nacht een dubbele backup
genomen van al uw gegevens.

Security & backups >

Platformen boekhouding

Boekhoudprogramma's werken steeds
vaker met een platform dat gekoppeld is
via een email-adres. myKMO volgt deze
evolutie op de voet en werkte al op deze
manier met ClearFacts, Yuki, Exact
Online en WinBooks.

Boekhoudprogramma's >

https://www.mykmo.be/
https://www.mykmo.be/
https://www.mykmo.be/index.pl#info
https://www.mykmo.be/security_en_backups.pl
https://www.mykmo.be/index.pl#compatibel


 

Uit de blog

· myKMO, een kwestie van vertrouwen
· De 7 meest gemaakte fouten bij het
factureren
· myKMO in Brussel, Wallonië en
Frankrijk

myKMO Blog >

Archief nieuwsbrieven

De myKMO-nieuwsbrief wordt om de drie
of vier maanden uitgemaild sinds 2019.
Wilt u graag de oudere myKMO-
nieuwsbrieven lezen ? Kijk dan zeker op
het archief.

Archief nieuwsbrieven >

 Wist u dat...
· myKMO teruggaat op 20 jaar beroepservaring ?
· myKMO een prima basis is voor verder software maatwerk ? 
· uw administratie 24/7 toegankelijk is vanop PC, laptop, tablet en smartphone ?
· myKMO gemiddeld een 5/5 klantenscore krijgt op Google Reviews ?

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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