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Siegfried Jansen is business controller bij dEP – De
Sfeerontwerpers. Vanuit de thuisbasis in Waddinxveen wordt al
meer dan dertig jaar met veel passie en enthousiasme gewerkt
met licht, geluid en beeld, de drie middelen tot één doel: het
creëren van de perfecte sfeer in onder andere horeca en
hotels. dEP ontwerpt en verzorgt de complete installatie en
levert een kwaliteit die je kan zien, voelen en beleven.

‘Resultaten komen dichter bij’

Waarom heeft dEP voor Speedbooks
gekozen?
Jansen: ‘We werken nu bijna een jaar
met Speedbooks. Sinds 2008 werken we
met een ERP systeem waarbij we de
financiële administratie en
projectadministratie in één pakket
hebben. Het programma is speciaal voor
de installatietechniekbranche
ontwikkeld. Maar dEP doet meer dan
installatietechniek. Daarom hebben we
behoefte aan flexibiliteit, en dit stelt
andere eisen aan de
rapportagemogelijkheden van het
pakket. Toen Speedbooks ons
benaderde en precies dat bood, hebben
we voor Speedbooks gekozen als
aanvulling op ons huidige pakket.’

‘Ons huidige boekhoudpakket
produceert cijfers, Speedbooks maakt er
iets moois van. Het is niet alleen
praktisch, het ziet er ook goed uit. Niet
iedereen vindt een paar rijtjes cijfers
prettig. Speedbooks maakt er ook
bijvoorbeeld tabellen van,
cirkeldiagrammen en grafieken. Dat
maakt de resultaten veel inzichtelijker.
Een diagram met een stijgende – of
dalende – lijn is toegankelijker en maakt
veel meer indruk, de resultaten komen
veel dichterbij dan alleen cijfers op
papier.’

 
 

Eenvoudig te leren
‘Speedbooks heeft haar basis in Excel.
Het is een toegankelijk systeem waar je
snel mee aan de slag kunt. Eén van onze
medewerkers kan goed overweg met
Excel, hij had het programma snel onder
de knie. Maar uitgebreide kennis van
Excel is geen noodzaak om snel aan de
slag te kunnen met het pakket.’

Uitbreiding
‘We werken nu bijna een jaar met
Speedbooks en kijken al naar
uitbreidingen. We hebben verschillende
bv’s en willen die consolideren zodat alle
resultaten in één oogopslag inzichtelijk
worden. Ook willen we kijken naar een
efficiencyslag door bijvoorbeeld
beschikbare en gefactureerde uren
naast elkaar te leggen. Dat betekent
maatwerk, en maatwerk kost tijd. Maar
Speedbooks neemt de tijd voor ons, en
dat stellen we zeer op prijs.’

Meer weten over Speedbooks?
Wilt u een demoversie op maat of een
informerend gesprek met één van onze
specialisten? Neem gerust en geheel
vrijblijvend contact met ons op.

 


