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Neem uw administratie in handen! 

 Houdt u al uw facturen bij in Word of Excel?   

 Hebt u enig idee wat u nog moet ontvangen of betalen?  

 Had u graag geweten wat een bepaalde klant u reeds opbracht?  

 Wordt u herinnerd aan het feit dat een klant moet gefactureerd 

worden?  

 Vraagt u zich soms af wat u allemaal nog in stock heeft?  

 Vraagt u Real-time uw balans op?  

 Weet u wat u jaarlijks uitgeeft aan kantoorbenodigdheden?  

 

 

Waarom facturatiesoftware? 
Veel zelfstangen en kleine ondernemingen werken vandaag met Word of Excel 

voor het opmaken van facturen en soortgelijke documenten.  

In het informatietijdperk waar we vandaag in leven is dat al een stap in de 

goeie richting, maar het kan beter!  Deze werkwijze heeft een aantal nadelen 

waar u niet omheen kan.  

Facturen en creditnota’s worden vaak als individuele bestanden opgeslagen.  

Na verloop van tijd wordt het zeer onoverzichtelijk en moeilijk om een bepaald 

document terug te vinden. Bovendien moet u er extra lijsten op nahouden als u  

wil  weten wat u over een bepaalde periode gefactureerd heeft of wat er 

momenteel nog openstaat aan onbetaalde facturen. Dit vraagt veel tijd en tijd 

kost geld, veel geld! 

ExpertAccount facturatiesoftware biedt een passende oplossing voor deze 

problemen. Door het centraliseren van uw facturatie hebt u ineens alle 

informatie die u nodig heeft met een muisklik op het scherm. Dit bespaart u 

handenvol geld.  

 

Lees verder wat onze software voor u kan betekenen.. 

“ik wist niet dat 

facturatiesoftware zo 

verschillend kon zijn” 
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Klanten  

 

 Snelle opzoeking van klant 

 Rechtstreeks email versturen 

 Rechtstreeks plan via google van 

adres klant 

 Financiële info 

 Lijst met verkoopdocumenten 

 Koppelen van een bijlage 

 Herinnering instellen 

 Koppelen van documentsjabloon 

 Uitgebreide zoekfunctie 

 

 

Leveranciers 

 

 

 
 

 Snelle opzoeking van leverancier 

 Rechtsreeks email versturen 

 Rechtstreeks plan via google van 

adres leverancier 

 Financiële info 

 Lijst met leveringen 

 Koppelen van een bijlage 

 Koppelen van documentsjabloon 

 Uitgebreide zoekfunctie 

 

Artikelen  

 

 Snelle opzoeking van artikelen 

 Duidelijk overzicht stock 

 Financiële info 

 Overzicht leveringen 

 Koppelen van documentsjabloon 

 Uitgebreide zoekfunctie 
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Verkoopdocumenten  

 

 Wachtlijst van prestaties 

en artikelen per klant 
 Eenduidige opmaak van 

offertes, facturen, 

bestelbonnen, creditnota’s  
 Automatische nummering 

 Vrijstelling van BTW 

 Barcode ondersteuning 

 Kortingen globaal en per 

detail 

 Betalingsopvolging 

 Overzicht openstaand 

saldo 
 

 

Kasmutaties  

 

 

 Overzicht geldmutaties, 

zowel in als uit kassa 

 

Dagontvangsten  

 

 Aanduiden diverse 

betaalmogelijkheden 
 Barcode ondersteuning 

 Korting per verkooplijn 

 Uitgebreide zoekfunctie 

 Ondersteuning voor diverse 

hardware: 

 
 Ticketprinter 

 Automatische kassalade 

 Scanner 
 Display 
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  Tellingen kassa  

 

 Eenvoudige controle van 

de kassa inhoud 
 Historiek kassa inhoud 

 

 

Aankoopbeheer  

 

 Onderscheid tussen 

kosten en leveringen 

 Mogelijkheid toekennen 

categorieën  

 Mogelijkheid koppelen 

kosten aan levering 
 Uitgebreide zoekfunctie 

 Winstanalyse 

 

Rapportering  

 

 Stockrapport 

 Kassarapport 

 Dagomzetten 

 Kostenoverzicht 

 Winstanalyse 

 Maatrapporten mogelijk 
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Support  

 

 Overname van uw 

scherm voor een snelle 

interventie 

 Een team van 

enthousiaste 
medewerkers 

beantwoord graag al 
uw vragen van 

maandag tot vrijdag 

 

 

 

Uurregistratie 

 
 

 

Waarom kiezen voor ExpertAccount? 

• Aantrekkelijke prijs 

• Modulair opgebouwd 

• Gebruiksvriendelijk 

• Tijdbesparend 

• Overzichtelijk 

• Betrouwbaar 
• Ondersteuning 

• Uw inbreng wordt gewaardeerd 

• U stapt uit wanneer u wilt (geen contract) 

 Registreer uw prestaties 

onder verschillende 

categorieën 
 Factureer de geleverde 

prestaties rechtstreeks 

naar de factuur 
 Analyseer uw werk en 

kijk waar u de hoogste 

winsten uit haalt 
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 Van slecht humeur tot ExpertAccount 
 
Ik moet toegeven: mijn administratie was een zootje op het moment dat ik als beginnend wijnhandelaar 
ExpertAccount leerde kennen. Mijn facturen maakte ik tot dan in Word en mijn stock probeerde ik met weinig 
succes bij te houden in Excel. Mijn humeur zakte telkens tot diep onder nul op het moment dat “het kwartaal” 
er aan kwam, want dat betekende dat ik me weer uren zou moeten bezighouden met rekenen, tellen, 
opzoeken, schrappen en vloeken. 
 
Het was mijn boekhoudster die me de stille maar toch duidelijke wenk gaf dat ik daar toch eens iets zou moeten 
aan doen. Ik kwam bij IT Experts in Eeklo terecht op het juiste moment. Ze legden daar net de laatste hand aan 
een nieuw softwarepakket dat op maat van mijn wijnhandeltje gesneden leek. Het duurde even vooraleer ik de 
structuur van het programma door had (ik ben namelijk niet zo’n techneut…) en het invoeren van al mijn 
verschillende wijnen vroeg ook wat tijd, maar eens dat gebeurd was ging er een nieuwe wereld voor me open. 
Factureren, nakijken hoeveel flessen van een bepaalde cuvée ik nog op stock heb, controleren wie al dan niet 
betaald heeft: het zijn allemaal routineklussen geworden die op een mum van tijd aan de kant zijn. 

 
Maar er is meer. Ik stapte mee in Expert Account op het moment dat het programma nog net niet klaar was. 
“Klaar” is een rekbaar begrip bij Yves en Thomas van IT Experts. Want nog steeds krijg ik updates met 
verfijningen en nieuwe functionaliteiten die mijn administratie nog eenvoudiger maken. Meer nog: de mensen 
van IT Experts spelen in ruime mate in op allerhande opmerkingen die ik maak. Geregeld merk ik na een update 
dat er nieuwigheden zijn in het programma die ik eerder zelf suggereerde. Zo schrijf ik onbewust mee aan het 
softwarepakket. Niet slecht voor iemand die een paar maanden geleden nog in Word en Excel aan het prutsen 
was, niet? 
 
Paul Wallaert 
De Wijnzolder 

Kostprijs 

Installatie kosten & opleiding :  €250 (éénmalig) 
Basispakket :  €25 per maand 
Module kassaverkoop :  €5 per maand (optioneel) 
Module uurregistratie :  €5 per maand (optioneel) 
 
Dit wordt per kwartaal vooruit gefactureerd. 
Indien u kiest per jaar gefactureerd te worden geniet u van 11+1 maand gratis. 
Indien u kiest per 2 jaar gefactureerd te worden geniet u van 21+3 maand gratis. 
Indien u kiest per 3 jaar gefactureerd te worden geniet u van 31+5 maand gratis. 
 
Alle prijzen zijn excl. 21% BTW 
 
U kunt tevens genieten van volgende voordelen: 
 

 Remote hands support 
 Telefonische support aan lokaal tarief 
 Bereikbaar tijdens kantooruren 
 Updates voor functionaliteit en bugfixes 
 Prijsvermindering voor updates naar toekomstige versies 

 
ExpertAccount administratieve software werd ontwikkeld door IT Experts BVBA, een Belgisch IT Bedrijf 
gesitueerd in Eeklo met méér dan 10 jaar ervaring in verschillende sectoren. Naast softwareontwikkeling kunnen 
wij ook bijhorende hardware diensten leveren. Ervaring en expertise maken IT Experts BVBA een betrouwbare 
partner. 
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