
MKB-Logic Online Administratie
In onze huidige economie is het belangrijker dan ooit om de juiste gereedschappen voor uw onderneming te hebben. De 
volledig vernieuwde Online Administratie van MKB-Logic levert een complete en betaalbare oplossing. 
Alle gegevens tot uw beschikking, overal en altijd.

Financiële Administratie
De module Financiële Administratie vormt de basis van uw financiële 
administratie. Hierin worden alle financiële feiten verwerkt en kunnen diverse 
financiële verslagen automatisch worden gegenereerd. Uiteraard kunnen er 
memoriaal-boekingen worden ingevoerd, dit is handig voor o.a. beginbalans, 
personeelsadministratie, voorraad en correcties.

Debiteuren / Crediteuren
Vanuit de modules Facturatie, Verkoop en Inkoop worden de openstaande 
debiteuren en crediteuren bijgehouden. Deze worden automatisch bijgeschreven 
op de balans. 

U heeft op ieder moment inzage in alle openstaande posten of van een bepaalde 
debiteur of crediteur. Het systeem genereert zeer overzichtelijke rapportages.

Balans en Winst & Verliesrekening
Uw gegevens worden direct verwerkt op de Balans en Winst & Verliesrekening. U hoeft geen journaalposten te verwerken, 
dat gebeurt automatisch door het systeem. Een heerlijk gevoel dat u niet hoeft te wachten op uw boekhouder, maar dat u op 
ieder moment van het jaar volledig inzicht heeft in uw financiële situatie.

BTW-Aangifte
Indien u BTW-plichtig bent, kunt u met deze module automatisch uw BTW-
aangifte berekenen. Na het berekenen kunt u de aangifte nog handmatig 
aanpassen. De tegenboekingen worden automatisch in het systeem verwerkt. 
Er is altijd overzicht in hoeveel BTW er moet worden afgedragen of kan worden 
ontvangen.

Internetbankieren
Wanneer u bij een bank internetbankiert, worden nog meer voordelen zichtbaar van ons systeem.

•	 Importeren en inlezen bankafschriften (MT940)
•	 Aanmaken betaalbestand (Clieop3)
•	 Aanmaken automatische incasso (Clieop3)
•	 Afletteren bankafschriften (Verkoop/Inkoop/Belasting/Privé)

Grootboeken
MKB-Logic Online Administratie heeft diverse standaard grootboektemplates beschikbaar. U kunt hiermee snel van start met 
uw boekhouding.

Accountants
Administratie- en Accountantskantoren realiseren zich steeds vaker dat hun klanten hun administratie online via het internet 
willen doen. Daarnaast willen zij eenvoudige en toegankelijke functies. U kunt online met uw klant samenwerken of een 
Auditfile importeren om de boekhouding met uw eigen pakket te completeren.
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