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De korte lijnen van Speedbooks® Rapportagesoftware

Raymond Mugie is senior administrator bij OSM International
Services in Strijen. O.S.M. staat voor On-Site Machining. 'En dat
is precies wat wij zijn: een mobiele machinefabriek,' legt
Raymond uit. 'Gebruikelijk is dat klanten naar de fabriek komen
met een project zodat er in de fabriek aan gewerkt kan
worden. Maar sommige projecten zijn gewoon veel te groot.
Dus zorgen wij dat de machines op locatie komen.'

Recent nog heeft O.S.M. een geweldig project
afgerond in Qatar. 'Een klus die niemand
aandurfde. Er moesten zaagmachines ontwikkeld
worden, en voor een groot bedrijf kan dat tot drie
jaar kosten. Wij hebben de machines in vijf
maanden ontwikkeld en geproduceerd, zijn naar
Qatar afgereisd en hebben de klus geklaard.
Iedereen tevreden, wij hartstikke trots op onze
mensen en een prachtige reclame voor ons
bedrijf.'

Korte lijnen
'De lijnen zijn kort bij O.S.M. Hier werken achttien
mensen. Dat maakt dat je een lastige klus zoals in
Qatar relatief snel kunt oppakken. Het maakt ook
dat je goed moet kijken naar de programma's die
je gebruikt. Een duur, flitsend pakket, dat kan
gewoon niet. Ik heb zelf een verleden in de
accountancy, en toen ik voor O.S.M. begon wilde
ik graag goed kunnen rapporteren. Ik werkte
altijd met Exact Audition (destijds nog Unit4). Een
mooi, goed pakket, maar behoorlijk aan de prijs.
En de prijs, dat was één van de eisen voor een
nieuw pakket.'

Heel betaalbaar
'Zo kwamen we in 2018 uit bij Speedbooks
Rapportagesoftware. Heel betaalbaar, door de
basis in Excel ontzettend gebruiksvriendelijk,
bewerken gaat heel eenvoudig en er zit een
handige app bij. Laatste gebruik ik zelf overigens
niet heel veel, omdat ik de enige ben die de

financiële administratie bijhoudt en dus altijd
weet wat er speelt. Voor een administratie
waar meer mensen werken kan ik het mij
voorstellen dat dit een heel handige tool is. Je
hebt overal en altijd inzage in de data.'
'Wij gebruiken Speedbooks uitsluitend voor
rapportages naar de bank. Die vragen per
kwartaal een geconsolideerd overzicht, en
met Speedbooks is dat een fluitje van een
cent, duidelijk en overzichtelijk.'

Goed gehoord
'Als klant word je goed gehoord. Zo merkte ik
dat je in de jaarrekening module van het
programma de niet ingevulde kolommen blijft
zien. Ik heb dit bespreekbaar gemaakt bij de
helpdesk van Speedbooks en ze zijn meteen
gaan kijken naar een oplossing.' 

Kostenplaats
'Kostenplaatsen gebruik ik altijd. Ik wil per
project weten wat het onder de streep heeft
opgeleverd. Daarvoor maak ik voor ieder
nieuw project een kostenplaats. Uitgaven en
omzet inboeken en aan het einde van het
project rolt er een duidelijk overzicht uit.
Ideaal.'
'Mensen hoor je sneller wanneer ze iets te
klagen hebben, maar houden vaak hun mond
als ze
tevreden zijn. Maar het mag
gezegd worden! Ik ben gewoon
heel tevreden over Speedbooks.'
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