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Ondek waarom ook wij voor Trifact365 hebben gekozen! 
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'De voornaamste reden waarom we destijds gekozen hebben voor
Trifact365 is door aanbeveling van Status Finance. Toen we begonnen met
Trifact365 hadden we de voordelen die we nu ondervinden zeker niet
voor ogen. Als je al 10 jaar lang op een bepaalde wijze werkt en daarnaast
gewend bent om alles op een bepaalde manier te doen is een overstap
niet snel gemaakt'. Shaun benoemt realtime koppeling & realtime werken
als een van de voordelen die zij ervaren met Trifact 365. 
 
 

"DE DREMPEL OM OVER TE
STAPPEN WAS HOOG,MAAR
HEBBEN WE NET ZOVEEL WINST
BEHAALD TOEN WE EENMAAL
ZIJN OVERGESTAPT"

Shaun Heijbers
Heijbers & Verkleij Hoveniers

Heijbers & Verkleij Hoveniers is een puur Nederlands bedrijf met 'groene'
ambitie. Heijbers & Verkleij staat voor een schonere leefomgeving,
verantwoord met onze natuur omgaan en duurzaamheid. Sinds januari
maken ze gebruik van Trifact365 en zijn ze 'erg tevreden met de werking
van Trifact365,' vertelt Shaun Heijbers. 'Het implementeren van Trifact365
was vanwege mijn conservatieve instelling zeker geen makkelijke keuze,
maar heeft het er uiteindelijk voor gezorgd dat de administratie
eenvoudiger en efficienter gaat'. 
 
Heijbers & Verkleij was niet geheel onbekend met digitalisering van
werkzaamheden doordat een aantal leveranciers deze gebruikswijze al
geadopteerd hadden en sluit Trifact365 naadloos aan bij de werkwijze van
hun leveranciers. Volgens Shaun is het juist nu het moment voor
digitalisering.



WAAROM U OOK
GEBRUK MOET MAKEN
VAN TRIFACT365?
'De reden waarom Heijbers & Verkleij Trifact365 omarmt heeft is
vanwege de gebruiksvriendelijkheid', aldus Shaun.
 
 De overstap naar werken in de cloud en het automatiseren van de
factuurverwerking heeft Heijbers & Verkleij veel tijdswinst opgeleverd.
Facturen kunnen nu eenvoudig altijd en overal via de mobiele app of
portal geupload en verwerkt worden. 'Vooral de mobiele app van
Trifact365 biedt hierin een uitkomst en maakt het 10 keer makkelijker
om facturen en bonnetjes op te zoeken. Er kan eenvoudig on-the-go
en met korte lijnen gewerkt worden', aldus Shaun
 

Heijbers & 
Verkleij Hoveniers:
"We hadden niet verwacht
dat 
het zo positief zou bevallen"

De boekhouding is altijd up-to-date door het gebruik van de
innovatieve software en hoeven bonnen en facturen niet meer achteraf
verwerkt te worden, dit gebeurt nu op wekelijkse of maandelijkse
basis.
 

TRIFACT365 IS EEN TOOL
VOOR SNELLER INZICHT,
BETER EN VLOTTER
AUTORISEREN EN BETER
BLADEREN DOOR UW
ARCHIEF

NET ZOALS HEIJBERS &
VERKLEIJ HOVENIERS
ERVAREN HOE TRIFACT365
UW ORGANISATIE KAN
HELPEN? LAAT HET ONS
WETEN VIA:
INFO@STATUSFINANCE.NL


