
Zo bespaart u tijd met

Hoe werkt het?

Administratieve werkzaamheden. Een tijdrovende, maar noodzakelijke 
klus. Met onze aanpak kunnen wij deze werkzaamheden voor u tot een 
minimum beperken. U bent effectiever dan ooit.

Het is simpel. Het enige dat u hoeft te doen is uw rekeningen digitaal aan te leveren. Hoe? 

Doorsturen direct vanuit uw 
mail

(Wist u dat 80% van alle facturen 
al digitaal verstuurd wordt? 

Waarom nog printen?)

Eenvoudig scannen en 
doorsturen

(Voor de klassieke papieren 
factuur)

Doorsturen direct vanuit uw 

Zo simpelis het!

Factureren. Direct na 
de afspraak.

Werk uitgevoerd of 
producten afgeleverd? 

Verstuur direct een 
foutloze digitale factuur.

Betalen. Heel makkelijk.
De rekeningen die u digitaal hebt 
aangeleverd, hoeft u niet meer 
handmatig in uw bank in te voeren. 
Betalen was niet eerder zo 
gemakkelijk en snel.

Inzicht. Weet hoe u ervoor staat.
In één oogopslag uw grootste klant, 
leverancier, resultaat en meer.

Herinneren. Vergeet 
uw geld niet.

Laat uw klanten weten 
dat zij nog geld van u 

hebben.

Wat krijgt u van ons?
De Management Monitor. Geschikt 

voor pc, tablet én smartphone.

U kunt de belangrijkste 

werkzaamheden uitvoeren waar en 

wanneer u wilt.

Via de handige app 
(Nooit meer uw tankbonnetjes 

kwijt!)
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Vreeman

Vraag uw Management Monitor direct aan!
Bel 0299-438428

Of mail naar info@vreeman-admin.nl




