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'Compact en goed te gebruiken.'

'BHB Dullemond verzorgt al bijna 25 jaar advies en
ondersteuning bij bedrijfsovernames en fusies voor
onder andere assurantiekantoren, makelaardijen,
accountancy en arbodiensten. Sinds 2021 maken ze
met plezier gebruik van Speedbooks®
Rapportagesoftware voor onder meer het opstellen van
jaarrekeningen en tussentijdse rapportages.

'Negentien jaar heb ik in de accountancy
gewerkt,' begint Michel van den Hoek,
financieel manager bij BHB Dullemond.
'Toen vond ik het tijd voor een
verandering. Nu werk ik sinds vorig jaar als
financieel manager bij BHB Dullemond.'

'De accountant van het bedrijf werkte al
met Speedbooks. Toen mijn werkgever zei
dat we dit pakket ook maar eens in huis
moesten halen hebben we een
proefabonnement van drie maanden
genomen om te kijken of het bevalt. En dat
deed het. Na een maand waren we er al
uit en hebben we de proefperiode om
laten zetten naar een vast abonnement.
Dat was dus vorig jaar. Nu werk ik er met
veel plezier mee.'

Goede uitwisseling
'Het is compact, de uitwisseling tussen
Speedbooks en Exact Online, waar wij mee
werken, gaat soepel en snel en het
programma is heel secuur. Je kan overal
snel mee uit de voeten. Ik gebruik het voor
onze interne tussentijdse rapportages,
voor de jaarrekeningen en de
budgettering. Daarnaast heb ik
Speedbooks gebruikt voor financiële
rapportages voor de bank. Super handig
allemaal.'

Even zoeken
'In het begin was het soms even zoeken
naar waar iets stond. Met behulp van de
Help-functie en met wat trail and error
heb ik het één en ander gevonden en
ontdekt. Dat moet gewoon even wennen,
en als je het eenmaal gevonden hebt weet
je het ook voor de volgende keer.
Speedbooks heeft heldere video's die
uitleg geven over verschillende functies en
het gebruik daarvan, en daar kan ik ook
prima mee uit de voeten. Met de helpdesk
heb ik één keer contact gehad, en daar
werd ik keurig geholpen.'

De verborgen onderdelen in de rapporten
waren in het begin wel even puzzel. Als er
wordt doorverwezen naar bronnen zie je
die niet in de rapportages zelf. Maar ook
daarvoor geldt: als je het eenmaal weet
heb je het de volgende keer zo gevonden.'

'Al met al een compact
en goed bruikbaar
rapportage programma
dus, waar je snel mee
uit de voeten kunt.'
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