Software xml4accounting
De tool voor integratie van loonuitsplitsingen in XMLformaat, aangemaakt door uw sociaal secretariaat.
Die worden door onze applicatie gesorteerd, zodat u ze met een enkele klik in uw boekhoudtool kunt
integreren.
Ze maakt ook de pdf-bestanden van de loonuitsplitsingen in XML aan, net zoals de bankbestanden. Het pdfbestand zal dus aan de boeking worden gehecht en elektronisch worden opgeslagen.
Ons product is compatibel met boekhoudsoftware die is uitgerust met de module voor de verwerking van XMLbestanden.
Wij zorgen voor de configuratie van de applicatie, als ze nog niet compatibel is met uw boekhoudsoftware, voor
zover deze is voorzien op het lezen van elektronische financiële en loonbestanden.
Wij werken met de grootste sociale secretariaten, door SD Worx gegenereerde bestanden zijn al 100 % compatibel
met onze software en de meeste boekhoudprogramma’s.
Dure abonnementen zijn dus niet langer nodig. U vermijdt ook de administratieve rompslomp dat u door uw klanten
bijkomende mandaten moet laten ondertekenen om de bestanden via andere externe kanalen te ontvangen.
Andere oplossingen :

www.MyB2B.biz : Administratieve diensten aan bedrijven - info@myb2b.biz
Ö
Ö

UBO register
Opstellen van ontwerpovereenkomsten, ontwerpbrieven, registratie

www.xml4accounting.be – sales@xml4accounting.be – 02 850 28 31 – 150 Terhulpensesteenweg – 1170 Brussel

Functies
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

Integratie van de loonboekingen in uw boekhoudsoftware in één klik.
Aanmaken van het overeenkomstige pdf-bestand.
Selectie per input type journaal (boekingen, lonen en voorzieningen).
Taalinstellingen (NL-FR).
Gebruik van aliassen (als optie).

Vereiste configuratie
Ö
Ö
Ö
Ö

Boekhoudsoftware met de leesmodule codes en XML.
Besturingssysteem Windows 7/8/10.
Omvang 92 Mb.
Compatibel met de meeste boekhoudprogramma’s.

Diensten
Ö
Ö
Ö

Helpdesk en update-overeenkomsten (als optie).
Optie van installatie op afstand of ter plaatse.
Gebruiksaanwijzing – Tutorial.

Voordelen
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

Tijdwinst.
Paperless.
Geen tussenpersoon (u gebruikt rechtstreeks de door uw sociaal secretariaat aangemaakte bestanden).
Geen mandaatbeheer nodig.
Licentie zonder weerkerende abonnementskosten (behalve optie update en Helpdesk).

Tarieven (exc. Btw) : Voor elke bestelling tot 30/06/2019

Lanceeraanbieding

199 EUR/licentie monopost + 50 EUR update – Helpdesk 1 jaar

Vanaf 1/07/2019 :
Licentie monopost :

249 EUR

Licentie update :

50 EUR/jaar (als optie buiten lanceeraanbieding)

Installatie op afstand :

100 EUR (als optie)

Installatie ter platse :

100 EUR + verplaatsingskosten (als optie)

