
 

De wereld verandert snel en de mogelijkheid om uw administratie 

efficiënter te verwerken eveneens. De voordelen hiervan wil uw 

adviseur u graag onder uw aandacht brengen zodat u in deze 

economisch spannende tijden ook zèlf de actuele bedrijfsresultaten 

in het oog kunt houden terwijl u optimaal wordt begeleid. Dat hoeft 

niet eens méér te kosten. Het kan zelfs besparingen opleveren. 

 

U bent van uw boekhouder of accountant doorgaans gewend dat u, nadat alles in één keer 

is verwerkt, pas achteraf geïnformeerd wordt over uw bedrijfsresultaten. Tegenwoordig 

kan dat te laat zijn. Want  een goed en tijdig geïnformeerde ondernemer kan betere 

beslissingen nemen en op tijd de juiste maatregelen treffen. Mee eens? Dan is er goed 

nieuws!  Uw boekhouder of accountant kan uw bedrijfsresultaten nu vele malen sneller 

aanleveren. Die kunt u dan raadplegen wáár en wanneer u maar wilt, zodat u permanent 

op de hoogte bent van  het resultaat van uw inspanningen.  

Uit de beschikbare technieken heeft uw boekhouder of accountant gekozen voor de 

AdmInbox, een online oplossing van Asperion waarover zij zéér enthousiast zijn en die de  

functionaliteit biedt om dit allemaal te realiseren.  

De belangrijkste voordelen op een rij : 

 U beschikt permanent over actuele bedrijfsinformatie : Wat was de omzet? Van wie 

krijgt u nog geld? Hoeveel? Loopt u vóór of achter op het budget? 

 U kunt met PC of smartphone boekstukken aanleveren zodra u ze hebt. 

 Papieren Boekstukken hoeven niet meer aan het kantoor opgestuurd te worden. 

 U bespaart tijd bij het aanleveren van boekstukken 

 Uw boekhouder bespaart tijd want er is geen papierberg meer om uit te zoeken 

 U bespaart tijd omdat de boekingen automatisch worden gegenereerd 

 Uw administratie wordt gegarandeerd compleet inclusief alle boekstukken (digitaal) 

 U kunt zelf belangrijke financiële informatie permanent raadplegen 

 U heeft voortaan al uw facturen steeds onder handbereik, zònder ze mee te slepen. 

 U kunt, wáár u ook bent, alles in uw administratie opvragen of raadplegen 

 Uw boekhouder of accountant bewaakt de kwaliteit van het administratieve proces 

 

 

De AdmInbox  is  

online software die 

door steeds méér 

boekhouders en 

accountants wordt 

gebruikt voor online 

samenwerking met 

ondernemers 



 

Aan de slag! 

De AdmInbox is een online software module van Asperion, waarvan uw boekhouder of 

accountant al gebruik maakt. Nu wordt u de mogelijkheid geboden om, via “de cloud”, 

ook gebruik te maken van de software om méér betrokken te raken met uw eigen 

bedrijfsresultaten en er vooral uw voordeel mee te doen. 

 

Vraag uw accountant of boekhouder... 

Vraag ze om een geldige login en probeer de AdmInbox 

vrijblijvend en gratis uit. 

 

 

 

 

Beschikbare handleidingen (pdf) : 

Adminbox, Handleiding 

Adminbox, Installatie van de scan plug-in 

 

 

 

 

Probeer de AdmInbox 
samen met 

 Asperion Mobile 
 

Download de gratis app   

 

 

Uw adviseur :  

 

De AdmInbox  is  

online software die 

door steeds méér 

boekhouders en 

accountants wordt 

gebruikt voor online 

samenwerking met 

ondernemers 

http://www.asperion-streaming.nl/manuals/manual_adminbox.pdf
http://www.asperion-streaming.nl/Manuals/Manual_AdmInbox_Plugins.pdf
http://play.google.com/store/apps/details?id=com.asperion.mobile
http://itunes.apple.com/nl/app/Asperion/id547181767?mt=8&ign-mpt=uo=4

