ridder iq - Financiële integratie
U bent graag een betrouwbare partner voor uw relaties, als

financiële administratie, de BTW-aangifte en de contacten

het gaat om levertijden, kwaliteit en afspraken nako-

met banken. De openstaande posten en kredietlimieten

men. Andersom verstuurt u graag tijdig facturen. Zodat u

worden vervolgens overgeheveld naar Ridder iQ. Hierin

keurig betaald krijgt voor uw diensten. Ridder iQ Finan-

voert u uw volledige debiteurenbeheer uit. De voordelen:

ciële Integratie biedt de oplossing. Hiermee integreert u

nooit meer handmatig data invoeren. De nadruk komt

het ERP-pakket Ridder iQ met uw boekhoudpakket. Zoals

te liggen op controle. Ridder iQ Financiële Integratie is

AccountView, Expert-M, Venice en Exact. Dankzij deze

bedoeld voor maakbedrijven die behoefte hebben aan

integratie behaalt u met minimale boekhoudkennis

een efficiënte en vloeiende oplossing op maat voor hun

maximaal resultaat.

financiële administratie.

Met Ridder iQ Financiële Integratie wordt uw financiële administratie gevoed met gegevens uit Ridder iQ. U definieert
in Ridder iQ zelf het boekingsschema, verkort of uitgebreid.
Dit zorgt voor export van de journaalposten uit Ridder
iQ naar uw boekhoudpakket. In dit pakket verzorgt u de

Handelingen vanuit Ridder iQ naar uw boekhoudsysteem

Synchronisatie van gegevens

Dankzij de integratie realiseert Ridder iQ Financiële Integra-

Debiteuren en crediteuren worden tussen beide systemen

tie diverse handelingen vanuit Ridder iQ naar uw boek-

gesynchroniseerd. Ook vindt de terugkoppeling plaats van

houdsysteem. Denk aan het journaliseren van onder meer

de openstaande posten op factuurniveau naar Ridder iQ.

verkoopmutaties, inkoopmutaties, voorraadmutaties en
OHW-mutaties.

“Maximaal resultaat met minimale boekhoudkennis.”

Ook maximaal resultaat behalen met minimale
boekhoudkennis?
En wilt u weten welke voordelen Ridder iQ Financiële
Integratie heeft voor uw bedrijf? Neem dan contact op
met de verkoopafdeling van Trivest Software Group. We
vertellen u graag meer, natuurlijk volledig vrijblijvend.
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