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Dat Speedbooks is gespecialiseerd in rapportagesoftware,
is op zich niet bijzonder. Dat het gemakkelijk, snel en
goedkoop is, maakt het echter wel interessant voor vele
accountants- en administratiekantoren. Niet voor niets is
Speedbooks bezig in rap tempo de Nederlandse markt te
veroveren. Als het aan CEO Lume Paulusma ligt blijft het
daar niet bij. Daarover later meer.
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