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Datev Bedrijven Online



  



Digitaal boekhouden creëert meer kansen

Bedrijven Online dient als verzamel-platform voor beveiligde gegevensuitwisseling.

Denk bijvoorbeeld aan betalingsbewijzen, data en documenten. Bedrijven Online is

24/7 bereikbaar en komt bovendien zonder extra papieren administratie. Verschillen‐

de opslagsystemen per land zijn hiermee verleden tijd.

Digitalisering

Uw betalingsbewijzen worden op uw kantoor gescand en dus gedigitaliseerd. Vervol‐

gens worden ze audit-proof opgeslagen en conform de GoBD binnen tien dagen gere‐

gistreerd. Op deze manier hebben collega's die grensoverschrijdend werken geen

extra mappen meer nodig. De originele documenten worden fysiek in uw bedrijfs‐

pand bewaard, terwijl u profiteert van permanente online toegang tot uw betalings‐

bewijzen en gegevens.

Actualiteit

U geeft ons belastingadvies-team online of met onze app makkelijk toegang tot de

documenten die verwerkt moeten worden. Zij zorgen ervoor dat uw gegevens en onli‐

ne-boekhouding up-to-date zijn. U kunt zelf kiezen of u dit dagelijks wil, eenmaal per

week of eenmaal per maand.

Veiligheid

Bedrijven Online zorgt er met behulp van een wachtwoord voor dat zowel uw boek‐

houding als uw gegevens- en documentenbeheer als ook de gegevensuitwisseling tus‐

sen uw bedrijf en ons kantoor volkomen veilig is. Daarnaast kunt u de toegang tot

gegevens voor uw werknemers individueel en naar eigen inzicht instellen.

In - of outsourcing

Door de modulaire opbouw van Bedrijven Online kunt u stap voor stap meerdere sys‐

teemmodules integreren en gebruiken. U beslist op basis van uw behoefte welke

boekhoudkundige activiteiten binnen uw onderneming worden uitgevoerd en welke u

aan ons team van het belastingadvieskantoor wenst over te dragen.

Rapportage

U profiteert van inzicht in uw meest recente bedrijfscijfers, openstaande posten, ana‐

lyses van uw financiële boekhouding en uw personeelsadministratie - dit alles ver



boven de standaardeisen van de GoBD. Zo kunt u nog preciezer anticiperen en actie

ondernemen op veranderingen omtrent uw organisatie.

Ga met ons online de toekomst tegemoet!

Wij geven u graag advies om samen tot de optimale taakverdeling tussen uw onder‐

neming en ons belastingadvieskantoor te komen.

Beveiligde klanten login 

Voor het beveiligde gedeelte "MyDATEV" heeft u een DATEV SmartCard of een DATEV

SmartLogin nodig.

 

naar boven 

https://www.jendyk-schnellhardt-mbb.de/adres_en_routebeschrijving/index_nl.html
https://www.jendyk-schnellhardt-mbb.de/adres_en_routebeschrijving/index_nl.html
https://www.jendyk-schnellhardt-mbb.de/adres_en_routebeschrijving/index_nl.html
https://www.jendyk-schnellhardt-mbb.de/adres_en_routebeschrijving/index_nl.html
https://www.jendyk-schnellhardt-mbb.de/adres_en_routebeschrijving/index_nl.html


Mit diesem QR-Code gelangen Sie schnell und einfach auf diese Seite

Scannen Sie ganz einfach mit einem QR-Code-Reader auf Ihrem

Smartphone die Code-Grafik links und schon gelangen Sie zum

gewünschten Bereich auf unserer Homepage.
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