ZEVEN VRAGEN
VOOR
DE BESTE KEUZE
VOOR ELKE DAG

S

trak debiteurenbeheer is onlosmakelijk verbonden met
een financieel gezond bedrijf.
Dat beheer van wie jou wanneer nog geld verschuldigd is,
kost tijd en dat hebben we niet allemaal.
Gelukkig zijn er verschillende softwarepakketten
voor debiteurenbeheer op de markt die je daar
heel goed bij kunnen ondersteunen.
Maar welke kies je?
Om deze keuze te maken, stel je jezelf zeven vragen.
Wij zetten ze op een rijtje, met alvast de antwoorden
die gelden voor Debiteuren365.nl.

1. Welke functies heb je nodig?
Facturen, herinneringen en aanmaningen aanmaken
en verzenden, uiteraard het liefst op je eigen briefpapier.
Betalingsregelingen aanmaken en abonnementen
aanmaken en beheren. Dat zijn wel de minimale functies
die een systeem voor debiteurenbeheer zou moeten
hebben.
Maar hoe fijn is het als dat voor een onbeperkt aantal klanten
kan en als je die klanten via het systeem ook heel makkelijk
telefonisch kunt benaderen. En als je bij problemen gebruik
kunt maken van het dispuut management systeem.
Hiermee kun je facturen en debiteuren on hold zetten,
in afwachting van een oplossing van een van beide kanten.
Via onze koppelingen met onder andere iDeal, PayPal en
Creditcard, kan je klant snel en eenvoudig online betalen.
Dit versnelt het betalingsproces. Beloofd!

In Debiteuren365.nl zit ook een scan en herken functie, waarbij
je facturen kan inlezen. Nog een paar hele fijne opties:
vreemde valuta en andere talen én de actielijst voor vandaag
en komende week. Deze houdt jou altijd scherp.
En de mobiele interface app maakt het mogelijk letterlijk altijd
en overal je debiteuren te beheren. Bij de kapper, onderweg of
uh, op de wc! (wel goed je handen wassen!)

2. Wil je kunnen koppelen aan je boekhoudpakket?
Door je debiteurenbeheer systeem te koppelen aan je
boekhoudpakket ben je altijd up to date. Alle facturen
worden automatisch gekoppeld aan je klanten.
Zo weet je precies wat het betaalgedrag is van je klant
(en dat je dus niet te lang moet wachten met factureren bij
klant X). Ook heb je je openstaande posten goed
inzichtelijk en worden betalingen direct verwerkt in je
boekhouding.
Debiteuren365.nl kan worden gekoppeld aan alle
boekhoudpakketten. Dat zijn er honderden. Met een aantal
pakketten hebben we zelfs rechtstreekse integraties. Ideaal!

3. Hoe gebruiksvriendelijk moet de software zijn?
Dat digitalisering heel veel dingen makkelijker maakt, dat
weten we wel. Maar daarbij vergeten mensen nog weleens
dat niet iedereen even technisch is. Veel mensen
worstelen met al die ingewikkelde techniek, codes en
instellingen. Dan heb je een extra systeem erbij om je tijd
te besparen, maar ben je weer heel veel tijd kwijt aan het
uitzoeken hoe het werkt.
Debiteuren365.nl is een gebruiksvriendelijk systeem, dat
eenvoudig in gebruik is. Bovendien praten wij je op dag één
door het systeem heen, zodat je je al een beetje thuis zult
voelen bij ons. En kom je er toch niet uit? Dan is onze helpdesk
altijd bereikbaar.

4. Debiteurenbeheer zelf doen of uitbesteden?
Je kunt je debiteurenbeheer helemaal zelf doen, deels
uitbesteden (bijvoorbeeld met ondersteuning bij
moeilijkheden met een klant of voor het nabellen) of
volledig uitbesteden. In het laatste geval heb je er
nagenoeg geen omkijken meer naar.
Bij ons mag je alles. Wij bieden je precies wat je nodig hebt.
Dus wil je zelf je debiteuren beheren? Be our guest.
Maar met alle liefde plegen wij je telefoontjes om je klanten te
herinneren aan je factuur of nemen we het allemaal van je
over.

5. Hoe denk je over de beveiliging van je gegevens?
Eén van de grootste zakelijke nachtmerries anno nu is
toch wel dat je gegevens en die van je klanten op straat
komen te liggen. Vóór je al die gevoelige informatie
toevertrouwt aan een boekhoud- en/of debiteurenbeheer
systeem wil je dus zeker weten hoe de beveiliging is
ingericht.
Bij Debiteuren365.nl is data encrypted at rest. Dat betekent
dat data die niet gebruikt wordt versleuteld is.
Zelfs als iemand de harde schijf van de server zou stelen, dan
kan de persoon die dit in handen krijgt niet bij de gegevens.
Jouw gegevens en die van je klanten zijn dus veilig.
Daarnaast gebruiken we voor het inloggen twee factor
authenticatie. Na het invoeren van je wachtwoord, krijg je
een sms met een code die je moet invoeren om in te loggen.
Een extra deur om doorheen te breken. Voelt wel zo veilig
voor jou.

Heb je liever stabiliteit en zekerheid of ben je flexibel
in het abonnement?
Niemand houdt van wurgcontracten. Dus je wilt wel even
weten waar je aan toe bent als je een abonnement afsluit.
Ga je voor een jaar? Of zit je voor onbepaalde tijd aan iemand vast? Nou ja, vast. Je kunt altijd opzeggen! Maar hoe
lang is de opzegtermijn?
Je abonnement bij Debiteuren365.nl sluit je af voor onbepaalde tijd. Maar ben je er klaar mee? Dan kun je altijd opzeggen.
Houd dan rekening met een opzegtermijn van 3 maanden.
Dan hebben we tijd genoeg voor je afscheidsfeestje!

Wat verwacht je aan ondersteuning van het bedrijf
achter de software?

Wil je het graag zelf uitzoeken? Of wil je altijd iemand kunnen bellen of mailen als je vastloopt? Word je graag positief verrast door iemand die met je meedenkt? Ieder bedrijf
heeft zo zijn eigen ideeën over service verlenen.
Wij zijn dol op service verlenen. Of eigenlijk doen we gewoon
wat we doen. Zonder er al te veel bij na te denken. Heb je ons
nodig? Dan bel je de helpdesk en helpen we je. Zien we dat je
betalingstermijn niet klopt met de afspraken die we hebben
gemaakt? Dan lichten we je in, zodat je dat kunt opnemen
met je boekhouding. Zien we verbeterpuntjes? Dan laten we
die niet liggen. Wij zijn pas blij als jij en je klanten blij zijn! Wij
zijn er voor jou, je administratie en je klanten.
Maar de keuze voor het juiste debiteurenbeheer systeem? Die
mag je zelf maken!
Wil je meer weten over ons in je beslissingsproces? Neem dan
even contact met ons op!

Geldelozeweg 33, 1625 NW Hoorn
088-0085200
06 53 58 37 54
info@debiteuren365.nl
Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen
tussen 8:30 en 17:00 uur.

