
Voordelig en 
flexibel boekhouden 
via internet

 Overal en altijd online uw bedrijfsinformatie paraat!

 Voor complete boekhouding, facturatie en veel meer!

 Ideaal om samen te werken met de accountant.

Probeer het gratis een maand op proef



Als ondernemer is het maken van facturen waarschijnlijk de 

enige administratieve taak waar u zich graag mee bezighoudt. 

Met de online boekhoudsoftware van Asperion kunt u dat 

eenvoudig doen. Maar u voldoet net zo eenvoudig aan al uw 

administratieve verplichtingen. Een uitdraai van uw winst- en 

verliesrekening? Uw BTW aangifte? U regelt het in een hand-

omdraai zelf of samen met uw boekhouder of accountant. 

En dat voor hooguit een paar tientjes per maand!

Steeds meer ondernemers kennen 

het gemak van online boekhouden: 

internet opstarten, inloggen en alle 

actuele financiële cijfers staan di-

rect op het beeldscherm. Overal en 

altijd. U kunt dus ’s avonds thuis de 

administratie nog even bijwerken. Of 

tijdens uw vakantie eenvoudig alle 

betalingen in de gaten houden. 

Bij vragen staat de HelpDesk tele-

fonisch of per email gratis voor u 

klaar!

Met internetboekhouden van  

Asperion heeft u in één keer toegang 

tot alle belangrijke administratieve 

functies. U kunt factureren, elec- 

tronisch bankafschriften inlezen en 

uw kas bijhouden. Daarnaast kunt 

u de BTW aangifte opmaken en uw 

debiteuren in de gaten houden. Met 

een paar muisklikken ziet u van wie u 

nog geld krijgt of maakt u rapporten 

zoals de balans en winst/verlies. 

Asperion houdt de software per-

manent actueel, zodat u altijd 

aan alle wettelijke eisen voldoet 

zonder dat u te maken krijgt 

met updates en/of onderhouds- 

kosten van uw software.

Boekhouden via internet. 
Méér flexibiliteit en onder-
steund door de HelpDesk.

Alle administratieve 
functies in één pakket



In dure hardware hoeft u niet te in-

vesteren, want een simpele PC met 

toegang tot internet is voldoende. 

U kunt besparen op de kosten voor 

accountant of boekhouder, omdat 

u veel méér zelf kunt doen. Denk 

aan facturatie of het bijhouden van 

de kas. Bovendien kunt u uw ac-

countant toegang geven tot uw 

administratie, zodat deze eenvoudig 

‘over uw schouder’ mee kan kijken 

zonder zijn eigen kantoor te verlaten. 

U maakt efficiënter gebruik van uw 

adviseurs en u kunt zien wat ze 

gedaan hebben.

Het abonnementsbedrag is inclusief 

alle kosten voor softwaregebruik, 

updates, support en hosting. 

Al uw gegevens worden bewaard 

in een zwaar bewaakt datacenter 

waarvan ook overheid, banken en 

verzekeraars gebruik maken. Er 

wordt minimaal één keer per dag een 

back up gemaakt en lang bewaard. 

Ook daar heeft u dus geen omkijken 

naar en hiervoor rekent Asperion 

géén aparte hostingkosten.

Hoge besparingen, 
niet alleen op software

Uw bedrijfsgegevens 
altijd veilig



Asperion werkt intensief samen 

met boekhouders, accountants 

én met ondernemers om profes-

sionele software te ontwikkelen die 

ook nog eenvoudig te bedienen is.

Het SRA, is een organisatie van 370 

onafhankelijke accountants- en ad-

ministratie kantoren, heeft Asperion 

software uitgebreid getest en meerdere 

malen voorzien van het SRA-keurmerk.

Dat bewijst dat Asperion software 

niet alleen voldoet aan de hoogste 

kwaliteitseisen, maar ook aan alle 

fiscale en juridische eisen.

Professionele Software 
Makkelijk te bedienen 
Voldoet aan stricte eisen

1. Hoge besparingen op software- en advieskosten

2. Overal en altijd uw administratie onder handbereik

3. Volledig softwarepakket voor alle administratieve taken 

4. Geen back ups, software updates of onderhoud nodig

5. Eenvoudig om mee te werken

6. Gratis telefonische helpdesk

7. Mogelijkheid online samen te werken met boekhouder of accountant

8. Beter inzicht in uw bedrijf en in het werk van uw adviseurs

9. Software voldoet aan alle fiscale en juridische eisen 

10. Uitbreidbaar met o.a. Urenregistratie, Voorraad-, Inkoop- en Verkoop Order modules

De 10 voordelen van Asperion online boekhoudsoftware

Wilt u voordelig en eenvoudig 

boekhouden en kunnen rekenen 

op een HelpDesk die elke werkdag 

paraat staat? Kies dan voor online 

boekhouden van Asperion. Schrijf 

ons, of bezoek onze website om 

eenvoudig een abonnement te rege-

len. 

Wilt u eerst meer weten? Bekijk dan 

de demo op onze website en vraag 

een gratis proefabonnement aan. 

U kunt ons uiteraard ook bellen op 

088 - 5 11 11 55

Neem nu een abonnement 
of maak gratis kennis

Uw
bedrijfsgegevensin eigen beheeren altijd onderhandbereik

www.asperion.nl



Asperion boekhoudsoftware biedt u 

naast de basis boekhoudfuncties ook 

facturatie, BTW aangifte en electro-

nisch bankieren. Voor een paar tientjes 

per maand beschikt u zèlf over alle 

nodige software. Zonder beperkingen! 

U kunt dus net zoveel boekingen of 

facturen maken als u wilt. Dat kunt u 

zelf doen of in samenwerking met uw 

externe boekhouder of accountant. 

Abonneert u zich via een accountant, 

dan kunnen de abonnementskosten 

nog lager uitvallen.

Kent uw accountant Asperion nog 

niet? Dan helpen we hem of haar 

graag op weg!

Compleet en voordelig

 Financiële administratie

 Facturatie

 Uitgebreide rapportages, zoals 

 balans en winst- en verliesrekening,

 openstaande posten etc.

 Budgettering

 Crediteuren administratie

 Debiteuren administratie 

 Telebankieren

 Aangifte omzetbelasting

 Import/export van gegevens 

 (o.a. Auditfiles, XML, PDF, CSV, Excel)

 Elektronisch kasblad

 Online helpfunctie en 

 telefonische helpdesk

Alle boekhoud functies, 
zonder beperkingen



Wilt u meer weten of direct 
een abonnement nemen?

Bel ons of kijk op www.asperion.nl. 

Doe het vandaag nog, dan 

kunt u morgen al aan de slag!
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