Heldere cijfers, heldere taal
alle oplossingen geïntegreerd
Kies Xerus voor automatisch boekhouden
Alle oplossingen werken geïntegreerd met ekaar vanuit een overzichtelijke online omgeving.
Eenvoudig uitbreiden wanneer je bedrijf groeit, zonder dat je je administratie hoeft over te zetten
en een onbeperkt aantal administraties, zonder extra kosten! Xerus: MKB I ZZP I VvE.
Eenmaal invoeren en direct doorgeboekt in de gehele administratie!
BOEKHOUDEN

Compleet met alle nodige boekhoudkundige
functionaliteiten. Volledig automatisch
boekhouden door automatische verwerking van
o.a. in- en verkoopfacturen en alle bankmutaties.

LONEN

Compleet verlonen met de laatste wet- en
regelgeving voor alle branches. In combinatie met
een boekhoudmodule bovendien direct verwerkt
in de financiële administratie.

FACTUREREN

Door enkele basisgegevens in te voeren is je
professionele factuur in eigen huisstijl klaar voor
verzending. Elektronisch factureren en direct
verwerkt in je administratie.

HANDEL

Perfecte integratie van inkoop, verkoop,
voorraad en je financiële administratie. Inclusief
inkoopvoorstellen; nooit meer te veel of te weinig
op voorraad.

PRODUCTIE

URENREGISTRATIE

Automatiseer je productieproces van planning en
productontwerp tot inkoop en productie. Volledige
integratie met de module Handel en je financiële
administratie.

CRM

Al je relatiegegevens met één druk op de knop
beschikbaar. Vergroot direct je omzet met de
duidelijke salescockpit en bedien al je klanten
volgens afspraak en op tijd.

Uren én kosten registreren, ook via de app.
Inclusief facturatiemodule en bovendien
automatisch verwerkt in de boekhouding.

LEDENADMINISTRATIE

Totaalpakket voor verenigingen & stichtingen.
Inclusief functies voor een volledige boekhouding
met facturatie, debiteurenbeheer en
ledeninformatie.

Ook automatisch boekhouden?
Neem contact met ons op
www.xerus.nl

088 822 66 55

info@xerus.nl

Heldere cijfers, heldere taal
alles automatisch
Foto’s van facturen/bonnen inboeken via de app

Loongegevens direct geboekt in boekhouding

In- en verkoopfacturen automatisch boeken (UBL)

Voorraadgegevens direct geboekt in boekhouding

Bankmutaties automatisch verwerken

Webshop- en kassakoppeling

altijd realtime inzicht in uw administratie
Doordat alles automatisch kan met onze oplossing, heb je ook automatisch resultaat. Zo staan de btwen loonaangiftes automatisch klaar om met een klik te verzenden naar de Belastingdienst, maar ook
betaalbestanden voor verzending naar jouw bank. Betaalherinneringen worden automatisch verstuurd,
jouw debiteurenbeheer is altijd up-to-date en de bedrijfsstatus en dashboard overzichten zijn realtime
en dus altijd actueel.
Je krijgt automatisch signaleringen wanneer gegevens ontbreken om de automatische verwerking uit
te voeren of wanneer jouw aangifte klaarstaat bijvoorbeeld. Werk je deze signaleringen bij dan is jouw
administratie dus up-to-date!

Ook automatisch boekhouden? Vraag dan nu meer informatie op!

Via de Xerus app altijd en overal administreren

Met de Xerus app kan je eenvoudige administratieve functies uitvoeren,
waar je ook bent. Facturen maken en versturen, foto’s van bonnetjes
of facturen inboeken, je bedrijfsstatus of debiteuren checken, uren
registreren en nog veel meer. Alle handelingen via de Xerus app worden
realtime verwerkt in de administratie.
Gemakkelijk met elk gewenst apparaat en alle handige functies zijn ook
beschikbaar vanuit elke browser.

Ook automatisch boekhouden?
Neem contact met ons op
www.xerus.nl

088 822 66 55

info@xerus.nl

