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'Niet standaard en nooit statisch'
 

AXP is een fullservice administratiekantoor met vestigingen in
Amsterdam en Rotterdam, dat zich vooral richt op MKB
ondernemingen, DGA's en start-ups. Jaarrekeningen,
administratieverwerking en belastingaangifte behoren tot de
werkzaamheden en daarnaast is AXP gespecialiseerd in het
oplossen van ondernemersvraagstukken met betrekking tot
bijvoorbeeld financiering, overname en herstructurering.

'Wij zijn geen kantoor voor standaard
bedrijven,' begint Mario de Laat, adviseur bij
AXP. 'Wij bedienen voornamelijk het
bovensegment van de markt en hebben
bijzondere aandacht voor internationaal
actieve klanten. Dat vraagt om een flexibele
aanpak die verder gaat dan het uitdraaien en
op de post doen van rapporten vol cijfers. Wij
zijn geen cijfertjeskantoor, wij zijn een
mensenkantoor. Cijfers zijn slechts een
middel, een ader die door een onderneming
stroomt.'

Betekenis
'Want mooi en aardig, die getallen, maar wat
kan je er als onderneming mee? De betekenis
van die cijfers is veel belangrijker. Onze
dienstverlening houdt dus niet op bij het
sturen van rapportages, maar gaat verder in
de vorm van onder meer advies. En daar komt
de mens in beeld.'

Relevant
'Speedbooks is een mensenprogramma dat
voor ondernemers echt relevante informatie
produceert. De software put niet alleen uit de
boekhouding, maar maakt ook gebruik van
andere informatiebronnen. Dat maakt dat wij
rapportages kunnen maken die veel meer zijn
dan een overzicht van de jaar- of
kwartaalcijfers. Het geeft diepgang en
relevantie voor onze klanten, waarmee ze
bijvoorbeeld de bedrijfsvoering kunnen
verbeteren of een strakker verdienmodel

kunnen opstellen. Bovendien zijn
jaarrekeningen een visitekaartje voor ons
bedrijf. Met Speedbooks kan je heel
eenvoudig en snel rapportages opstellen met
veel mogelijkheden om deze te customizen.
Dat was voor ons een belangrijke voorwaarde
en heeft er mede voor gezorgd dat we voor
Speedbooks kozen.'

Met mensen
'Speedbooks is een bedrijf van en door
mensen. Waar vind je nog een softwarebedrijf
met een telefonisch bereikbare klantenservice
waarbij je iemand aan de lijn krijgt die weet
wie je bent, welke modules je hebt en hoe
belangrijk het is dat vragen vlot een antwoord
moeten krijgen en problemen snel opgelost
worden? Wij kunnen de toegevoegde waarde
van onze dienstverlening waarmaken met de
functionaliteiten van Speedbooks. En daarmee
was de keuze snel gemaakt.'

Meer weten over Speedbooks®?
Je bent van harte welkom ons gratis webinar
te volgen! Elke woensdagochtend om 11.00
uur laten we je met duidelijke voorbeelden
zien wat Speedbooks® voor jou kan
betekenen. Voor aanmelding, meer informatie
en vragen, kijk op www.speedbooks.com of
bel: 0513 820 130.

 

http://www.speedbooks.com/

