
Wij willen u als klant natuurlijk de slimste innovatieve software 

bieden. Ook geven wij u graag de beste ondersteuning en advies 

en willen we makkelijk met u kunnen meekijken. Daarom hebben 

wij gekozen voor online boekhoudsoftware Visma eAccounting. 

Dit boekhoud- en factureringsprogramma biedt de juiste 

inzichten, zodat u in weinig tijd uw administratie en facturatie  

op orde hebt en precies weet waar u aan toe bent. Van bonnetjes 

maakt u een foto met de gratis app zodat deze direct in uw 

boekhouding staat. 

Visma eAccounting is heel eenvoudig in gebruik en altijd en 

overal beschikbaar op elk apparaat. Ook functionaliteit voor het 

zelf maken van een eenvoudige website is inbegrepen. En wilt  

u meer mogelijkheden zoals een gekoppelde webshop, meer 

gebruikers of urenregistratie? Geen enkel probleem. Als kantoor 

hebben wij de mogelijkheid om Visma eAccounting en alle extra 

functionaliteit zelf direct voor u aan te schakelen. Dat is prettig 

samenwerken!

Welke voordelen biedt Visma eAccounting u:
 Overal toegang tot uw administratie,  

dus ook op uw smartphone

 Directe koppeling met uw bankrekening  

dus actuele cijfers

 Gratis apps. Verstuur facturen vanaf uw mobiel  

of tablet

 Maak met de app foto’s van uw bonnetjes en bespaar  

uzelf bergen papierwerk

 Direct zicht op de nog openstaande facturen

 Met één klik een betaalherinnering aanmaken

 Online samenwerken met uw accountant of  

alles zelf regelen

 Veilig op Europese servers in datacenters  

met ISO/IEC 27001-certificering

Boekhouden, facturen & gratis webshop 
voor maar 15 euro per maand

Visma eAccounting: 
de slimme opvolger 
van AccountView Go
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U hebt zojuist gelezen welke voordelen en mogelijkheden Visma 

eAccounting u kan bieden. U werkt nu met AccountView Go.  

Samen met u zullen we de update uitvoeren naar de opvolger 

Visma eAccounting. Natuurlijk heeft de overgang naar nieuwe  

online boekhoudsoftware altijd impact en dient u een aantal  

stappen te ondernemen. Deze hebben wij alvast voor u op een  

rij gezet.

Stap 1: Bepaal samen met ons de datum waarop de overstap kan 

plaatsvinden. 

Stap 2: Bekijk de video: ‘Van AccountView Go naar Visma  

eAccounting’ op www.slimmeopvolger.nl. In deze instructievideo 

wordt stap voor stap uitgelegd hoe de functionaliteit die u gewend 

bent te gebruiken in AccountView Go wordt toegepast in Visma 

eAccounting.

Stap 3: U ontvangt login-codes voor Visma eAccounting.

Stap 4: Bekijk onze supportvideo’s en e-learningmaterialen  

om snel wegwijs te worden in uw nieuwe software.

Stap 5: U wordt geïnformeerd wanneer uw administratie in  

Visma eAccounting klaar staat en geconverteerd is.

Stap 6: Aan de slag met Visma eAccounting: uw AccountView 

Go-omgeving/administratie  wordt afgesloten.

Voor meer informatie zie: slimmeopvolger.nl of neem contact  

op via support.nl@visma.com of +31 20 355 2999 (keuze 1).

De slimste online 
boekhoudsoftware voor 

ondernemers
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Aan de slag met Visma eAccounting in 6 stappen


