STATUS FINANCE BOUWT VERDER AAN KWALITEIT MET DIGITALISERING
UNIQUE SAFETY PRODUCTS KLANTVERHAAL
Naast de doelstelling om als financieel expert het financiële doolhof voor jullie in te gaan met bijbehorende
vuilkuilen gooit Status Finance 12 jaar kennis en ervaring in de strijd om haar klanten optimaal van dienst te
zijn. Dit vertaalt zich in vooruitstrevend administratiebeheer en klantgerichte service. “We willen meer
leveren dan standaard administratieve- en financiële dienstverlening. Om ons te blijven onderscheiden,
vragen we ons continue af waar er nog winst valt te behalen voor onze klanten. En dit hebben we dit keer
gevonden in (de mobiele app van) Trifact365.”
Sinds eind 2018 heeft Status Finance haar deuren geopend voor digitalisering en het digitaal aanleveren van je
administratie oftewel het hebben van een “paperless office”. Er is op zich niets mis met een papieren
administratie, maar is het wel heel tijdsintensief want de administratie kan sneller, beter en makkelijker!
Robert van de Ven van Unique Safety Product is overgestapt en zegt: “niet twijfelen en vooral gewoon doen!”.
NIET ZELF HET WIEL HOEVEN UITVINDEN
Als klant van Status Finance hebben we niet zelf het wiel hoeven uitvinden als het om nieuwe software en
efficiëntie gaat. “Het initiatief kwam vanuit Status Finance zelf. Bo vertelde mij over Trifact365 en wat het voor
ons kon doen- het automatiseren van het uploaden van facturen. Hierdoor hoefden wij niet lang na te denken
om de overstap te maken”. Het enige wat wij gedaan hebben, is een e-mailadres aanmaken. “Hierdoor hebben
wij niet te maken gehad met een aanvraagproces”.
SNELLER EN BETER ADMINISTRATIEBEHEER DANKZIJ DIGITALISERING
Een digitale administratie is niet alleen altijd toegankelijk, maar ook
sneller. Bij het digitaliseren van je facturen,
kun je je klanten en/of
leveranciers de mogelijkheid bieden om facturen digitaal door te
sturen die automatisch in Trifact365 geüpload zullen worden.
Status Finance is hierdoor minder(betaalde) tijd kwijt aan het
doorspitten van je administratie en hoeft de facturen alleen nog
maar te controleren. “Een mooie toevoeging is dat wij de factuur
makkelijk kunnen voorzien van commentaar, bijvoorbeeld
wanneer het een kasboek nota betreft”.

“

Een ander groot voordeel is de mobiele app van Trifact365. Dankzij
de mobiele app kan je administratie altijd in je broekzak zitten waar
je altijd bij kan. Alle inkomende facturen worden doormiddel van een
simpele foto met scan- en herken-software ingelezen en verwerkt.

NIET TWIJFELEN EN VOORAL GEWOON DOEN!

Met Trifact365 is de deur geopend
naar verantwoord ondernemen.

Door onze positieve ervaring
hebben wij op partnerdag aandacht
besteed aan dit onderwerp, wat
een alleszeggende afbeelding heeft
opgeleverd.

Robert van de Ven
Unique Safety Product BV

EFFICIENTIEWINST
“Trifact365 zorgt voor de volle honderd procent voor efficiëntie- en tijdswinst!” Je administratieproces
digitaliseren zal op lange termijn een flink hoeveelheid papier en kosten schelen en is Status Finance hierdoor
ook minder tijd kwijt aan je administratie. “Zo kunnen wij ons bezighouden met waar we goed in zijn”. Winwin.
Sinds de ingebruikname is onze efficiëntie enorm vergroot. “Het scheelt niet alleen aan onze kant tijd, maar
ook aan de verwerkingskant gaat alles een stuk sneller doordat alle data automatisch uit de factuur gehaald
wordt. Het is vooral prettig dat we onze tijd niet hoeven te besteden aan het uploaden van facturen, maar aan
de zaken die in deze tijden ons bedrijf draaiende houden”.
VOORDELEN
•

Met Trifact365 hou je je administratie moeiteloos bij en heeft je boekhouder altijd al je facturen en
documenten bij de hand

•

Al je bonnetjes en facturen hoeven alleen nog gecontroleerd te worden door onze medewerkers

•

Met de Trifact365 software (en de gratis app) heb je altijd inzicht in je financiën

•

Koppel éénmalig je klanten en leveranciers en je facturen komen automatisch in Trifact365

•

Bespaar (betaalde) tijd en hou je bezig met waar je goed in bent!

