UITNODIGING WEBCAST DIGITALE FACTURATIE EN BOEKHOUDING
17 december 2020 om 14 uur of 19 uur

Geachte klant
Uit een studie van de DAV (Dienst Administratieve Vereenvoudiging) blijkt dat ondernemingen in 2012
nog 74% van de facturen op papier verstuurden naar hun professionele klanten. In 2019 was dat nog
slechts 25%. De overige 75% werden door middel van e-mail of gestructureerd bestand verstuurd.
De coronacrisis heeft deze tendens in 2020 alleen nog versterkt.
Als uw accountantskantoor zien we het als onze taak u het best mogelijke advies te geven, en daarom
willen wij u laten genieten van de enorme voordelen van een volledig gedigitaliseerde administratie.

Wij zijn dan ook trots om ons eigen online platform “MYACCTO” aan te kondigen.
(In samenwerking met Billtobox en Unifiedpost)

Een gebruiksvriendelijke tool als MYACCTO biedt tal van mogelijkheden. De belangrijkste op een rijtje:
•

•
•

U bezorgt ons alle documenten, zonder het huis te verlaten. Verlies geen tijd meer door alle
documenten fysiek naar je boekhouder te brengen. Zeg vaarwel tegen het afdrukken, klasseren
en archiveren van die vele papieren facturen. Vanaf nu stuur je alles in 1,2,3 digitaal door naar
jouw boekhouder.
Verlies nooit meer facturen, bonnetjes of garantiebewijzen. Dankzij de mobile app scan je
eenvoudig al je papieren documenten. Deze worden automatisch opgeslagen in het digitaal
archief en zijn altijd en overal 24/7 raadpleegbaar.
Bespaar uren op je administratieve taken. Hoeveel tijd besteed jij iedere week aan papierwerk?
Stel je voor hoeveel uren je bespaart mocht je:
o Je verkoopfacturen kunnen opmaken in minder dan 60 seconden per factuur
o Je openstaande facturen (zowel aankoop als verkoop) kunnen raadplegen in één oogopslag
o Alle openstaande facturen van jouw klanten 2x sneller kunnen innen én jijzelf meerdere
leveranciers in één transactie kan betalen.

Op donderdag 17 december organiseren wij 2 livestreams, van telkens 1 uur, waarin alle mogelijkheden
van MYACCTO duidelijk worden uitgelegd. Inschrijven kan uitsluitend via de onderstaande links.
-

-

Livestream van 14 tot 15 uur: Klik op deze link
https://attendee.gotowebinar.com/register/2597322853486635275
Livestream van 19 tot 20 uur: Klik op deze link
https://attendee.gotowebinar.com/register/4465649295287584779
U kan ook surfen naar de website www.accto.be om u in te schrijven.

Nadat u correct bent ingeschreven ontvangt u een e-mailbericht van Unifiedpost Marketing, met een
link naar de livestream.
We hopen u online en talrijk te mogen ontmoeten.
Het ACCTO-TEAM

