
Online boekhouden 
voor accountants

 Geef uw cliënten een eigen online administratie 

 Beheer de online boekhouding van uw cliënten

 Gebruik door het SRA gecertificeerd gereedschap!

U de vakkennis, wij het gereedschap



Online Boekhouden is
100% webbased
Zelf nóóit meer hosten

Online boekhouden wint snel aan 

populariteit. Bij ondernemers, omdat 

zij daarmee profiteren van de lagere 

kosten en op elk moment inzicht 

hebben in hun administratie.

Steeds meer accountants zien 

in dat zij daarmee hun dienst- 

verlening moderniseren en zich meer 

op hun adviesfunctie kunnen richten. 

Overweegt u online boekhouden aan 

te bieden? Dan is Asperion uw ideale 

partner. 

Als accountant zet u uw kennis en vaardigheden graag zo efficiënt 

mogelijk in om uw cliënten van dienst te zijn. De boekhoudsoftware 

van Asperion helpt u daarbij. Uw cliënten kunnen eenvoudig méér zelf 

doen en via de online dashboardfunctie stuurt u snel bij of komt u tot 

een gedegen bedrijfsadvies. Voor één cliënt of voor al uw cliënten. 

Online boekhouden van Asperion is 

niet alleen een uitstekende oplossing 

voor administraties van cliënten die de 

volledige boekhouding liever aan u uit-

besteden. Ook voor cliënten die een deel 

zèlf willen doen of cliënten die zo veel 

mogelijk zelfstandig willen werken, biedt 

Asperion de juiste abonnementsvorm. 

Asperion noemt dit het Interactieve 

Samenwerkings Model (ISM). U geeft 

uw cliënt alle vrijheid maar u behoudt 

zèlf de regie.

Voor elk type cliënt is er een 
passende abonnementsvorm



Online boekhouden van Asperion biedt 

naast de basis boekhoudfuncties of 

facturatie, veel extra functies die vaak 

alleen tegen méérprijs beschikbaar zijn. 

U en uw cliënten beschikken dus over 

de complete boekhoud functionaliteit. 

Regelmatig worden zonder kosten-

verhoging rapportages en functies 

toegevoegd!

Wilt u eerst meer weten? Bel ons of 

bezoek onze website of vraag online 

een gratis proefabonnement aan. 

Compleet, voordelig en 
voortdurend groeiend in
functionaliteit

 Financiële administratie

 Facturatie

 Crediteuren/Debiteuren administratie 

 Rapportages, zoals balans/winst- en 

      verliesrekening, openstaande posten, 

      kolommenbalans, resultatenrekening

 Materiële vaste activa

 Budgettering, Verplichtingen administratie

 Automatische bank koppelingen

 Telebankieren en afletteren

 Aangifte omzetbelasting

 Import/export van gegevens 

 (o.a. Auditfiles, XML, PDF, CSV, Excel)

 Elektronisch kasblad

 Layout editor voor facturen, emails en 

 aanmaningen

 Online Helpfunctie

 Telefonische HelpDesk

    Frequente functionele uitbreidingen

Alle boekhoudfuncties, 
zonder beperkingen!

Software die 
voldoet aan 
stricte eisen

Online boekhouden van Asperion is 

voor en door accountants ontwikkeld 

en draagt het SRA-keurmerk. Zo weet 

u dat u met gewaarmerkte software 

werkt die de beproefde boekhoud 

regels volgt en die voldoet aan de 

fiscale en juridische eisen.

Het nieuwe Asperion hoofdkantoor in Naarden, A1 afslag (6) Gooimeer

Bezoek de website speciaal voor accountants :

www.asperion.nl / accountants



Wilt u meer weten of een
informatief gesprek?

Adres Gooimeer 4, 1411 DC Naarden

Post Postbus 34, 1380 AA Weesp

Tel 088 - 5 11 11 55 

Fax 088 - 5 11 11 22

E-mail accountancydesk@asperion.nl

Asperion® en het Asperion logo zijn geregistreerde 
handelsmerken van Asperion Holding BV.

Neem dan contact op met iemand van de 

Accountancy Desk. Stuur een email naar

accountancydesk@asperion.nl of bel naar 

088 - 5 11 11 55 en vraag naar de 

Accountancy Desk.

U kunt ook voor informatie onze website 

bezoeken, speciaal voor de accountancy : 

 

www.asperion.nl/accountants 

Laat u adviseren door de Asperion Accountancy Desk

Overstappen op een ander software pakket is een belangrijke beslissing die een zorgvuldige 

inventarisatie en evaluatie vereist. Zelfs wanneer u precies weet wat u wilt bereiken, dan is het 

soms moeilijk om de juiste informatie boven water te halen over de mogelijkheden. Het is dan 

van belang om de juiste vragen te kunnen formuleren en daarop ook duidelijke antwoorden te 

krijgen, zodat uiteindelijk alle twijfels over een juiste keus worden weggenomen.

De consultants van onze Accountancy Desk kunnen u vrijblijvend informeren en adviseren 

in dit proces. Met hun jarenlange accountancy achtergrond kennen ze uw vakgebied en de 

dagelijkse praktijk en zijn ze tegelijkertijd experts op het gebied van Asperion online software. 

Ze kunnen u daarom snel en doelgericht informeren over de mogelijkheden en de kosten. En 

als u besluit over te stappen, dan begeleiden ze u tot u operationeel bent.

Henny is vanuit de administratie praktijk een 

ervaren gebruiker van Asperion software. 

Zijn specialiteiten zijn Accountancy & Con-

trol, Fiscaal recht en Bedrijfskunde. 

Na de overstap van haar administratie 

kantoor naar Asperion heeft ze de Support 

en Helpdesk opgezet.  Als product manager 

ontwierp ze functionaliteit specifiek voor de 

accountancy. 

W. de Vries

Manager

Accountancy Desk

Drs. H. de Munnik

Sr. Customer Consultant 

voor de Accountancy


