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'Speedbooks® Rapportagesoftware is mijn gereedschap'

Lennart van Bolderick is finance manager bij Super B.
Het bedrijf is gespecialiseerd in de assemblage van
lithium batterijen voor de onder meer campers, de
motorsport en de maritieme sector. Het bedrijf heeft
klanten over heel de wereld, maar het gros zit in
Nederland, Duitsland en Frankrijk.

'Ik kwam ongeveer tien jaar geleden voor het
eerst in aanraking met Speedbooks. Toen
werkte ik nog voor een ander bedrijf, en één
van mijn collega's daar adviseerde het pakket.
'Een goedkoop consolidatiepakketje, maar
heel goed,' zo werd het gebracht. Na het
wisselen van baan heeft het gebruik een tijdje
stilgelegen, maar sinds ik bij Super B werk
ben ik teruggekeerd naar Speedbooks.'

Kern
'Ik gebruik voornamelijk de core van het
programma voor rapportages, het opmaken
van de jaarrekeningen en output voor eigen
dashboards. Binnen die kern is het heel
makkelijk werken, het programma heeft een
duidelijke structuur. Het is eenvoudig cijfers
van verschillende bv's te consolideren en
deze om te zetten in rapportages. Ik maak
dan ook goed gebruik van de brugstaat om
jaarrekeningen te consolideren.'

'Ons moederbedrijf heeft gekozen voor een
complexer internationaal pakket om alle
deelnemingen te consolideren. Het mooie
van Speedbooks is dat wij perfect aansluiten
op de gevraagde rapportage vereisten van
onze moederorganisatie.'

KvK deponeren 
'Verder maakt Speedbooks het heel
makkelijk om de jaarrekeningen digitaal bij
de Kamer van Koophandel te deponeren.
Eerder kregen we daar wat hulp bij van
een consultant, maar door de eenvoud van
het programma lukt het al steeds beter
zelf.'

Maatwerk
'Er wordt goed met je meegedacht en in de
behoefte aan maatwerk voorzien. Zo is er
voor ons een onderdeel ontwikkeld voor
het opstellen van tabellen in XML-formaat.
Ik wil eenvoudig tabellen kunnen inlezen in
andere bestanden en programma's, en op
deze manier is dat perfect geregeld.'

'Bovendien zijn ze bij Speedbooks flexibel.
De accountmanagers zijn vriendelijk en er
zit een goede helpdesk. Toen ik aangaf dat
ik geen gebruik wilde maken van de vier
uur durende cursus die je leert hoe je
Speedbooks kunt gebruiken maar wel prijs
stelde op een vermindering
van de aanschafkosten,
hebben ze de cursus
omgezet in een korting.
Uitstekend opgelost.'
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