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 De AdmInbox maakt online samenwerken mogelijk tussen 

boekhouder of accountant enerzijds en de cliënt/onderneming 

anderszijds. Daarbij kan de cliënt voortaan alle facturen en 

bankafschriften  digitaal aanleveren om snel het effect in de 

bedrijfsresultaten te kunnen zien. De boekhouder of accountant 

bewaakt de kwaliteit, vult aan, controleert de automatische 

boekingen en stuurt bij waar nodig. 

   

De AdmInbox module is ontwikkeld voor ondernemers en ondernemingen die steeds een 

zo actueel mogelijk beeld willen hebben van hun financiële situatie, die willen besparen op 

de kosten van hun administratie in het algemeen en in het bijzonder besparen op de tijd en 

kosten voor het uitzoeken, verwerken en invoeren van alle papieren boekstukken 

(inkoopfacturen, verkoopfacturen, bonnen, bankafschriften). Die papieren rompslomp 

behoort definitief tot het verleden terwijl de benodigde tijd voor administratieve 

verwerking drastisch wordt verminderd. 

 

De AdmInbox in de praktijk  

 

Wat doe ik met papieren facturen en bonnen? 

Plaats de hele stapel facturen op de scanner en scan 

alles, met 1 muisklik, in één keer in de administratie. 

Na de upload kan de scan met 1 muisklik opgeknipt 

worden in aparte pagina’s. Te veel geknipt? Voeg 

pagina’s die bijelkaar horen weer samen door ze 

bijelkaar te slepen. Nu zijn de facturen klaar voor 

handmatige of automatische registratie, boeking en 

verwerking. 

 

Wat doe ik met facturen in pdf vorm? 

Dat gaat nog sneller. Upload en/of drag&drop ze met 

de AdmInbox naar de administratie. Of email ze naar 

de administratie. 

 

 

De AdmInbox  is  

online software die 

door steeds méér 

boekhouders en 

accountants wordt 

gebruikt voor online 

samenwerking met 

ondernemers 

Heeft U geen scanner?  

Fotografeer de factuur dan met 

de (gratis) Asperion Mobile app. 

 

De factuur wordt dan direct in de 

juiste administratie gezet. 
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Wat doe ik met verkoopfacturen? 

U hoeft helemaal niets te doen als u gebruik maakt van de Asperion Module Facturatie. 

Dan zijn immers alle definitieve verkoopfacturen al in de administratie verwerkt. 

Maakt u gebruik van een ander facturatie programma of maakt u facturen nog “met de 

hand”, dan kunnen ingescande verkoopfacturen of pdf’s naar de administratie ge-upload 

of ge-emailed worden, klaar voor de boekhouder om te verwerken. 

 

Wat doe ik met bankafschriften? 

Electronische bankafschriften haalt u op bij uw bank en kunnen met de AdmInbox direct in 

de administratie ingelezen worden. Ze staan dan meteen klaar voor de boekhouder om 

geautomatiseerd afgeletterd te worden. 

 

Wat doe ik met documenten zoals statuten, polissen en contracten? 

Die documenten horen in het electronisch dossier thuis waar ze direct onder handbereik 

zijn voor ondernemer, boekhouder en eventueel de belastingcontroleur. Al deze 

documenten kunnen na inscannen naar het electronisch dossier ge-upload worden. 

 

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. 

Of neem contact op met Asperion : 088 – 5 11 11 11 

 

Beschikbare handleidingen (pdf) : 

Adminbox, Handleiding 

Adminbox, Installatie van de scan plug-in 
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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

