
Vanuit onze basis aan de Sarphatistraat 660 in de Oranje-Nassau 
Kazerne te Amsterdam verzorgen wij accountancydiensten alsook 
financieel en fiscaal advies. We groeiden uit tot een toegankelijk team 
dat verbindingen legt en zijn onze relaties van dienst met meer dan 
alleen accountancy. Daarmee zijn we anders dan anders. U kunt ons zien 
als adviseur maar ook als uw partner. Vaak vormen we het 
verbindingspunt tussen ondernemers en zakenmensen, die elkaar 
onderling versterken en/of van dienst kunnen zijn. Daarbij vinden we het 
leuk & zinvol om zakelijke ontmoetingen te faciliteren in ons ruime en 
goed voorziene kantoor. U bent er van harte welkom.

Online boekhouden
Eén van de dingen die ondernemen makkelijker maakt, is online 
boekhouden. Het scheelt uitwisseling van gegevens en zorgt ervoor dat 
alle partijen altijd over dezelfde informatie beschikken. Exact garandeert 
dat het veilig is en u kunt blijven werken zoals u gewend bent of, indien u 
dat wenst, meer van uw administratie aan ons overlaten.

Exact Online
Exact Online is boekhoudsoftware waarmee u uw bedrijfsadministratie 
via internet voert. Door de online structuur zijn back-ups of verouderde 
versies verleden tijd. Bij de maandelijkse abonnementsprijs zijn hosting, 
updates en telefonische ondersteuning inbegrepen. Met Exact Online 
beschikken zowel u als wij altijd over dezelfde up-to-date financiële 
gegevens van uw onderneming. U of uw administratiemedewerker heeft 
toegang tot de applicatie, maar u kunt ons ook laten meekijken. Wij 
loggen in en controleren uw administratie. Alle gebruikers werken in een 
beveiligde omgeving. Het uitwisselen van gegevens wordt hierdoor 
overbodig.

Wij helpen u graag
Wilt u eens van gedachten wisselen over online boekhouden, neem dan 
vrijblijvend contact met ons op. Wij denken graag met u mee. U kunt Exact 
Online direct via ons bestellen. Samen met Exact regelen wij voor u het 
abonnement, helpen wij met de aanpassingen en begeleiden u bij het 
eerste gebruik.

DE vOOrDElEn van 
OnlinE bOEkhOuDEn

•  Optimale samenwerking met ons kantoor
•  Uw gegevens via internet overal 

beschikbaar
•  Veilige opslag van uw administratie
•  Altijd inzicht in uw financiële situatie
•  Efficiënter boeken door koppeling met uw 

bankafschriften
•  Geen pakketaanschaf maar abonnement
•  Inclusief updates, onderhoud en 

helpdesk

Er hoeft voor u niets te veranderen. Of 
misschien kunt u het uzelf nog makkelijker 
maken. Geheel afhankelijk van uw wensen, 
kunt u kiezen voor één van de volgende vier 
scenario’s:

•  U laat het boeken van uw administratie 
volledig aan ons over.

•  Wij boeken, u kijkt online mee in de 
administratie.

•  U boekt alleen uw facturen en wij voeren 
de aanvullende financiële administratie in.

•  U boekt uw volledige administratie, wij 
kijken online mee.

Onze diensten in de ruimste zin van het 
woord:
•   Accountancy
•  Fiscaliteiten
•  Relevante adviesvraagstukken
•  Loonadministratie
•  Aansluiting binnen ons netwerk

Meer info op: www.probaat.nl

bOEkhOuDEn vOOr DE mODErnE OnDErnEmEr
Alles over het online regelen van uw bedrijfsadministratie
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