ridder iq - Liquiditeitsprognose
Liquiditeitsprognoses zijn natuurlijk cruciaal voor uw be-
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iQ Liquiditeitsprognose biedt uitkomst. Met één druk op de
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liquiditeitsprognose. Een proces dat bij vele bedrijven uren
kan duren.

De module Ridder iQ Liquiditeitsprognose is compleet
geïntegreerd in Ridder iQ. Vanuit dit ERP-pakket heeft u
direct inzicht in alle posten vanuit uw financiële systeem,
en daarmee in alle te verwachten inkomsten en uitgaven.
Ridder iQ Liquiditeitspositie is bedoeld voor maakbedrijven
die snel inzicht willen in de liquiditeitsprognose.

Bedrijfsbreed of per project
U kunt de liquiditeitsprognose zowel bedrijfsbreed als per
project (mits de module iQ projectmanagement aanwezig
is in uw licentie) opstarten. Zo heeft u op elk niveau dat er
toedoet meteen de juiste informatie beschikbaar.

“Voorheen duurde het dagen voordat we een actueel inzicht
hadden in onze liquiditeitsprognose, met Ridder iQ
Liquiditeitspositie is dat gereduceerd tot één muisklik.”
Ook inzicht hebben in uw liquide middelen?
Wilt u niet afhankelijk zijn van uw financiële administratie en met één druk op de knop een liquiditeitsprognose
kunnen draaien? En wilt u weten welke voordelen Ridder
iQ Liquiditeitsprognose 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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