Advertorial
Martin Prenen is senior manager MKB bij Grip accountants
en adviseurs. Vanuit de vestigingen in Duiven en
Doetinchem biedt Grip administratieve en fiscale
dienstverlening aan klanten uit
verschillende bedrijfstakken.

'Werken vanuit de actualiteit met
Speedbooks'
Waarom heeft Grip accountants voor
Speedbooks gekozen? Prenen: 'We kwamen
met Speedbooks in aanraking toen er op een
gegeven moment een behoefte ontstond aan
een dienstverlening waarbij we met actuele
cijfers gingen werken. Op deze manier kunnen
we onze klanten op de hoogte houden van de
stand van zaken op het moment dat ze erom
vragen. Dit is één van de speerpunten van
Grip.'
Naar wens aan te passen
'Speedbooks biedt een pakket dat ervoor zorgt
dat de cijfers snel en zonder gedoe op de
juiste plaats staan. Daarbij kun je je model
aanpassen zoals je wilt. De tools en
koppelingen zijn slim met elkaar verbonden,
zodat je heel snel terug kunt rapporteren aan
de klant. Het is een programma dat constant
met de nieuwste technologieën maeegaat. En
dat zorgt ervoor dat wij die vernieuwingen snel
en makkelijk kunnen toepassen in ons werk.'
Intuïtief en makkelijk
Dat klinkt als een ingewikkeld programma.
Prenen: 'Dat is het zeker niet. De software van
Speedbooks is intuïtief en makkelijk te
gebruiken. En als je ergens eens niet uitkomt
en de helpdesk nodig hebt, dan is deze goed
bereikbaar en altijd bereid om snel te helpen.'

Minder tijd, meer focus
Het werken met Speedbooks levert Grip
accountants tijd op: 'Werken met deze software
bespaart niet alleen een hoop tijd, maar het
geeft ook de juiste focus. Voorheen kostte het
veel tijd en werk om informatie te verzamelen
en te verwerken. Nu kunnen we ons richten op
de juiste zaken, namelijk rapporteren, inzicht
geven en adviseren. We kunnen onze klanten
nu ook makkelijk online informeren over hun
prestaties. En dat zorgt voor tevreden klanten!'
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.

