
1. Volledige verslagen

Omdat GetMyInvoices automatisch documenten ophaalt uit de meest uiteenlopende bronnen en deze op één centrale locatie 

opslaat, zijn de records altijd compleet. Opgeslagen documenten variëren van de telefoonrekening over uitgaande facturen 

tot gescande bonnen.

2. Snelheid

Een snelle boekhouding maakt tijdige betalingen en effectief cashflowbeheer mogelijk, maar ook zeer actuele analyses. 

GetMyInvoices biedt documenten virtueel in realtime in de toepassingen waarin ze nodig zijn - of dat nu de boekhoudsoft-

ware is of de oplossing die door uw belastingadviseur wordt gebruikt.

3. Nauwkeurige gegevens

Mensen veroorzaken typefouten - vooral wanneer informatie meerdere keren moet worden vastgelegd en naar verschillende 

toepassingen moet worden overgebracht. GetMyInvoices leest automatisch relevante informatie, zoals factuurdatum en 

netto- of brutobedragen, maakt handmatige correcties mogelijk, indien nodig, en stuurt alle informatie correct door.

4. Veiligheid

GetMyInvoices voldoet aan de meest up-to-date veiligheidsnormen door veilige coderingstechnologie te gebruiken voor alle 

communicatie en de opslag van gegevens. Daarnaast registreert de software automatisch wanneer een document wordt 

geïmporteerd van waar, en wie het document heeft bewerkt of gewijzigd.

5. Perfecte samenwerking

Het implementeren van de factuur managementoplossing is gemakkelijk. Kost-intensief medewerkers trainen is onnodig 

sinds de interface intuïtief is te bedienen. Ook diverse medewerkers kunnen GetMyInvoice gebruiken – overal in de wereld met 

dank aan de cloud. Het Communicatie Cetrum maakt het mogelijk om direct navraag toe doen voor een bepaald document. 

6. Voordeelaudit

Niet alle gasten zijn welkom in een bedrijf -  dat neigt zeker naar auditors. Wanneer zij een bezoek aankondigen zijn er altijd 

zorgen dat zij vertrouwelijke data zullen te zien krijgen. Hier, GetMyInvoices kunt u een vredig gevoel geven omdat u een 

aparte toegang kunt opzetten voor auditors. Meer zelfs, zij hebben de optie om alles van afstand in details te verifieëren 

zolang alle andere vereiste stappen, bijvoorbeeld de procedurele documentatie, naar behoren worden nageleefd.

7. Kost-effectieve oplossing 
Bedrijven kunnen GetMyInvoice pakketten kiezen die het beste bij hun voorwaarden passen. De kosten zijn lager dan het 

inwerken van een medewerker, zelfs als zij maar het minimum loon ontvangen. Ook de prijs van het pakket zijn aftrekbare 

bedrijfskosten.

8. Meer tijd voor een extra mijl

Wanneer arbeidsintensieve processen in de voorbereidende boekhouding worden geautomatiseerd, houden werknemers 

meer tijd en energie over om extra taken uit te voeren. Dit betekent dat ze nog beter in staat zijn om klanten te overtuigen van 

diensten en producten of om een concurrentievoordeel te behalen.
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