
Mar�n Prenen is senior
manager mkb bij
Grip Accountants en Adviseurs.
Bij Grip (in Duiven en
Doe�nchem) kunnen
ondernemers terecht voor een
breed pakket aan financiële,
fiscale en juridische diensten.

Advertorial

Werken vanuit de actualiteit met
Speedbooks®

Waarom hee� Grip accountants
voor Speedbooks gekozen?
Prenen: "We kwamen met
Speedbooks in aanraking toen wij
jaren geleden op zoek waren naar
een passende tool voor het maken
van actuele financiële rapportages.
Onze klanten actueel inzicht geven
in hun cijfers is voor ons en onze
klanten uiteraard heel belangrijk en
actuele cijfers zien wij als
voorwaarde voor het geven van
écht goed advies.

Naar wens aan te passen
Speedbooks is een applica�e die
ervoor zorgt dat de cijfers snel en
zonder gedoe op de juiste plaats
komen te staan.

Daarbij kun je je financiële
rapportage aanpassen zoals je wilt;
je kunt KPI's en visuals bijvoorbeeld
makkelijk afstemmen op de
behoe�en van een klant."

Intuï�ef en makkelijk
Geen ingewikkeld programma dus?
Mar�n: “Dat klopt, de so�ware van
Speedbooks is intuï�ef en
makkelijk te gebruiken, iets wat
ons jaren geleden, bij de eerste
demo, al opviel. En als je ergens
niet uitkomt en de helpdesk nodig
hebt, dan is deze goed bereikbaar
en al�jd bereid om snel te helpen.”

Meer focus
Het werken met Speedbooks zorgt
ervoor dat Grip zich kan richten op
zaken die écht belangrijk zijn voor
de ondernemer: "Werken met deze
so�ware draagt niet alleen bij aan
een efficiënt rapportageproces,
maar het gee� ook de juiste focus.
Voordat wij met Speedbooks
werkten, kos�e het veel �jd en
werk om informa�e te verzamelen
en te verwerken. Nu kunnen we
ons richten op de juiste zaken,
namelijk actueel rapporteren,
inzichtgeven en adviseren.

We kunnen onze klanten nu ook
makkelijk online – bijvoorbeeld via
een app op hun telefoon –
informeren over hun presta�es. Er
kan in de rapportages zelfs een
vergelijking worden gemaakt met
de presta�es van branchegenoten.
En dat zorgt voor tevreden
klanten!”

Wilt u meer weten over de
dienstverlening van Grip? Ga dan
naar gripadviseurs.nl of neem
contact op met Mar�n Prenen via
0316-250333.

Eerst proberen?
Probeer Speedbooks® nu drie
maanden voor slechts €30,-. Met
de Speedbooks® proefversie kunt u
vrijblijvend ontdekken wat onze
rapportageso�ware voor uw
bedrijf kan betekenen.
Eerst meer informa�e? U bent van
harte welkom ons gra�s webinar te
volgen. Elke woensdagochtend om
11 uur laten we u door duidelijke
voorbeelden zien wat Speedbooks®
voor u kan betekenen. Voor
aanmelding, meer informa�e en al
uw vragen, kijk op
www.speedbooks.com, of bel:
0513 820 130.


