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Zelfstandig werken of met hulp van uw accountant
iMUIS Online is de beste oplossing voor online boekhouden voor het MKB. U kunt 
hiermee volledig zelfstandig, gedeeltelijk of met de hulp van een accountant uw admini-
stratie voeren. Uw abonnement kunt u volledig zelf samenstellen door de modulaire 
opbouw. Zo kunt u ondermeer een complete financiële administratie voeren, factureren, 
bankieren en scannen en digitaliseren van facturen. 

Weet u weinig van boekhouden boek dan alleen het kasboek
Met de module iMUIS Online Kasboek, kunt u uw kasbonnen eenvoudig invoeren in uw 
administratie. In combinatie met iMUIS Online Digitaal dossier kunt u uw kasbonnen 
digitaal archiveren en raadplegen. Uw kasboeking wordt automatisch bijgewerkt in de 
administratie en dat zonder te boeken! Wekelijks heeft u de kasstaat voorhanden inclusief 
een sorteerfunctie op ontvangsten, uitgaven en bedraggrootte. Tevens heeft u een 
directe controle op het kassaldo. 

Meekijken en dus op de hoogte van uw resultaten
Indien uw accountant uw administratie voert, is het wel zo prettig dat u inzicht heeft in 
uw administratie en altijd beschikt over actuele cijfers. Met de module iMUIS Online 
Kijkfunctie heeft u de mogelijkheid om rapporten te printen en informatie op het scherm 
te bekijken, zoals debiteuren-, crediteuren- en grootboekinformatie, proef- en saldibalans 
en openstaande posten lijsten. Cijfers die hierop betrekking hebben worden weerge-
geven in grafieken en taartdiagrammen via het grafische Dashboard van iMUIS Online.

 Online makkelijk, veilig, efficiënt en voordelig 
hét online administratiepakket voor ondernemers  

MUIS Software ontwikkelt sinds 1984 administratieve software. �

Top-of-the-Line. Toen al. En nu zeker. �

Want de digitale revolutie schrijdt met reuzenpassen voort.  �

Met unieke on-line ontwikkelingen.  �

Met voor u – en voor ons – met name het Internetboekhouden.  �

Via het iMUIS Online administratiepakket.  �

Makkelijk, veilig, efficiënt en voordelig.  �

Mede door “De Boekhoudkoppeling” met ABN AMRO  �

Een ondernemersdroom is daarmee werkelijkheid geworden.  �

Uw bij- en afschrijvingen worden dagelijks volautomatisch verwerkt.  �

In dit zeer complete iMUIS Online administratiepakket. �

Bovendien nog modulair uit te breiden met talloze toepassingen.  �

Met wensen als facturen maken, CRM etc.  �

The Sky is the Limit.  �

Overstappen naar iMUIS Online Software is supersimpel.  �

Converteren ook, inclusief de volledige historie.  �

Desgewenst helpt MUIS u daarbij.  �

MUIS Software heeft uw ideale online pakket. Gegarandeerd.  �

Abonnement vanaf  � € 17,50 per maand.
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Kenmerken iMUIS Online Financieel
Complete debiteuren-, crediteuren-,  �
en grootboekadministratie.
Altijd actuele cijfers, alle boekjaren in  �
één database. 
Automatische boekstuk- en  �
factuuropnummering.
Bediening met het toetsenbord en/of  �
de muis.
Boekingen zijn altijd direct verwerkt in  �
uw administratie.
Boekingen snel en eenvoudig  �
corrigeren, totdat de periode is 
afgesloten.
Cijfers over meerdere jaren snel en  �
makkelijk vergelijken.
Eenvoudig en snel boekhouden. �
Exporteren naar Word©, Excel©    �
en PDF.
Favorieten toevoegen. �
In meerdere periodes en jaren  �
boeken.
Jaaraansluiting. �
Kostenplaatsen- en kostendragers. �
Kredietbeperking en  �
betalingsverschillen worden indien 
gewenst automatisch afgeboekt.
Negatieve kassignalering. �
Perioden en jaren instellen en  �
afsluiten.
Sneltoetsen.  �
Standaard rekeningschema of die van  �
uw accountant gebruiken.
Tijdens het boeken direct de  �
grootboekkaart opvragen.

Uitbreidbaar met extra administraties. �
Uitgebreide zoekfunctie. �
Uitgebreide help. �
Unieke optie om zelf back-ups te  �
maken en terug te zetten. 
Versturen van aanmaningen. �
Voorkeurstegenrekeningen bij  �
debiteuren en crediteuren.
Voortschrijdend saldo kas, bank, giro. �
Vrije kolomindeling boekingsregel. �
en veel meer. �

Presentatie van uw cijfers in 
dashboard
Managementinformatie, tussentijdse 
cijfers (brutowinstmarge, omzetverdeling, 
kostenverdeling, liquiditeit, ouder-
domsanalyse van openstaande facturen, 
gemiddelde betalingstermijn) worden in 

Zelf online uw financiële administratie voeren
Wilt u eenvoudig en online zelf uw administratie voeren? Met de module 

iMUIS Online Financieel kunt u een complete financiële administratie voeren.
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het iMUIS Online Dashboard middels 
grafieken, taartdiagrammen en 
ken getallen gepresenteerd. U kunt een 
vergelijking maken van uw periode-, 
kwartaal- en jaarcijfers inclusief 
ken getallennormering. In een oogopslag 
ziet u of uw accountant de cijfers wel of 
niet heeft gecontroleerd.

Actuele financiële informatie 
In iMUIS Online kunt u openstaande en 
betaalde facturen van debiteuren en 
crediteuren opvragen, de ouder-
domsanalyse van debiteuren en credi-
teuren bekijken en de grootboektotalen 
t/m de periode en over meerdere jaren 
raadplegen. Inclusief de drill-down 
functionaliteit, waarmee u binnen enkele 
klikken of toetsdrukken doorstart naar 
de originele boeking en eventuele fouten 
kunt corrigeren.

Financiële rapporten
Rekeningschema. �
Boekingsverslag / Journaal. �
Proef- en saldibalans. �
Kolommenbalans. �
Activa / passiva / winst / verlies  �
overzicht.
Historische mutaties grootboek,  �
debiteuren en crediteuren.
Historische mutaties kostenplaats /  �
kostendrager.
Saldilijst debiteuren en crediteuren. �
Kostenplaats en kostendrager  �
overzicht.
Openstaande postenlijst debiteuren  �
en crediteuren.
Aanmaningen evt. vergezeld van een  �
kopiefactuur.
Relatieoverzicht (debiteur/crediteur). �
Adresetiketten.  �
Auditfile XML. �

Kenmerken
Artikel- en verkoopstatistiek. �
BTW-berekening binnen en buiten de  �
EU.
BTW-berekening hoog, laag, geen en  �
verlegd. 
Facturen in het Nederlands, Engels,  �
Frans en Duits.
Facturen versturen per post of e-mail. �
Factuur lay-out zeer eenvoudig aan te  �
passen.

Snelle orderinvoer. �
Factuurregister (historie). �
G-rekening. �
Kopiefacturen. �
Prijs- en kortingsafspraken. �
Prijzen in- of exclusief BTW. �
Uitsplitsing naar kostenplaatsen- en  �
kostendrager.

In combinatie met iMUIS Online 
Financieel heeft u inzicht in uw 

Professionele facturen maken
iMUIS Online Facturering (Verkoop) biedt de mogelijkheid om snel en effi -

ciënt artikelen en diensten te factureren. Een orderbevestiging, proforma-

factuur of een factuur afdrukken of e-mailen is standaard mogelijk.  

De factuur wordt automatisch verwerkt in de financiële administratie. 
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Het geavanceerde herkenningssysteem 
zorgt ervoor dat de dagafschriftregels uit 
de banksoftware in de administratie zo 
optimaal mogelijk verwerkt worden. 
iMUIS Online neemt de klant zo veel 
werk uit handen! De openstaande credi-
teurenfacturen kunnen enkelvoudig of 
verzameld, geheel of gedeeltelijk betaald 
worden. Er is een signaleringsfunctie 
voor vervallen posten. 

Kenmerken
Koppeling met online en offline  �
bankieren.
Ondersteuning van alle bekende  �
Nederlandse bankbestanden. 
Online automatische uitwisseling  �
afschriften met ABN AMRO.
Inlezen bankafschriften (MT940) en  �
afletteren openstaande posten.
Binnenlandse- en buitenlandse  �
betalingen via CLIEOP03, BTL91 en 
SEPA. 
Betalingen goedkeuren voor  �
verzending naar de bank.
Uit te breiden met iMUIS Online  �
Incasso.

De Boekhoudkoppeling met  
ABN AMRO 
Door de optimale koppeling tussen 
iMUIS Online en ABN AMRO wordt 
boekhouden een fluitje van een cent. 
Vraag de koppeling aan en alle bij- en 
afschrijvingen van uw bankrekeningen 
worden dagelijks automatisch in uw 
boekhouding bijgewerkt.

openstaande facturen, ouderdomsanalyse van facturen, 
saldilijst, periodeomzet en historische mutaties. 
Aanmaningen kunt u verzenden met een kopiefactuur.

Uw bankzaken volledig geautomatiseerd
Met de uitbreiding iMUIS Online Bankieren kunt u koppelen met uw bank. 

iMUIS Online Bankieren bestaat uit het geautomatiseerd inlezen van 

bankafschriften en het betalen van openstaande crediteurenfacturen.
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Tijdens het boeken van de aanschaf 
wordt het activa-register automatisch 
bijgewerkt. Hierbij kan onder meer de 
looptijd, de afschrijvingsmethode, de 
restwaarde, de locatie, het serienummer, 
de garantietermijn en het verzekerde 
bedrag worden opgegeven. Werkt u met 
kostenplaatsen- of dragers? Verdeel de 
afschrijvingen dan naar bijvoorbeeld een 
afdeling en vestiging. Heeft u bijvoor-
beeld uw auto verkocht, dan wordt deze 
desinvestering met het activaregister 

meteen bijgewerkt in uw financiële 
administratie. En welke wijzigingen u ook 
aanbrengt, u heeft altijd inzicht in de 
volledige afschrijvingshistorie.
 
In samenwerking met uw accountant
Werkt u samen met uw accountant, dan 
kan bij het boeken op een aanschafre-
kening hierover automatisch een bericht 
naar uw accountant verzonden worden. 
Uw accountant verwerkt vervolgens de 
afschrijvingen.

De BTW-aangifte kunt u op de onder-
staande manieren verzorgen:

U verzorgt de BTW-aangifte recht-1. 
streeks vanuit iMUIS Online.
Uw accountant genereert de 2. 
BTW-aangifte, u ontvangt een email 
waarin u de aangifte  controleert en 
goedkeurt. Na goedkeuring verstuurt 

de accountant online de BTW-aangifte 
naar de Belastingdienst.
U verzorgt de BTW-aangifte via de 3. 
website van de Belastingdienst. 

Ook is het in iMUIS Online mogelijk om 
de ICP-aangifte te versturen.

Budgetteren met de module iMUIS 
Online Budgetten betekent, dat per 
grootboekrekening (eventueel ook per 
kostenplaats/kostendrager) per periode 
en per jaar, de budgetten worden 
vastgelegd in bedragen en aantallen. In 
het grootboek-informatieprogramma 
kunnen de werkelijke cijfers vergeleken 

worden met de budgetten. Door de 
budgetcontrole in te stellen zal iMUIS 
Online tijdens het boeken een 
waarschuwing geven, indien het budget-
bedrag van een gebudgetteerde groot-
boekrekening overschreden wordt. Het 
budgetverloop is inzichtelijk via het finan-
ciële dashboard en rapportage.

Afschrijvingen automatisch geboekt
Elke onderneming investeert in auto’s, kantoor inventaris en gebouwen. 

Op investeringen kan worden afgeschreven. Met de module iMUIS Online 

Activa-register boekt u deze afschrijvingen automatisch in de administratie.

Blijf binnen budget
Budgettering en controle op overschrijding van budgetten vormen een 

onmisbaar instrument voor kostenbeheersing en omzetcontrole. 

Uw BTW-aangifte direct versturen 
uit  Online
Met de module iMUIS Online BTW aangifte kunt u de BTW-aangifte 

elektronisch naar de Belastingdienst versturen. Tijdens het boeken worden 

de BTW-bedragen automatisch uit de ingevoerde bedragen berekend 

door het gebruik van BTW-codes. Er hoeven geen BTW-bedragen 

ingevoerd te worden. Per BTW-code wordt onder andere het percentage, 

de berekeningsmethode en de formuliergroep vastgelegd.
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Houdt uw klantafspraken bij met CRM 
Met de module iMUIS Online CRM  (Customer Relationship Management) 

kan de ondernemer alle contacten met prospects en debiteuren vastleggen. 

Documenten scannen en digitaliseren
Met iMUIS Online Digitaal dossier kunt u documenten scannen, uploaden 

en vastleggen bij ondermeer uw boekingsregels, klantrelaties, relatieregels 

en kasbonnen.

Via de relatiehistorie is inzichtelijk wat in 
het verleden besproken is en welke 
acties hieruit zijn voortgekomen. Het 
grote voordeel van de CRM module is 
sneller en beter inzicht hebben in wensen 
en behoeftes van de klanten. Dit kan 
resulteren in een hogere klanttevre-
denheid, omzet, winst en kosten-
besparing. iMUIS Online CRM is volledig 
geïntegreerd met het financieel pakket. 
Erg handig, omdat er direct inzicht is in 
openstaande posten, vervallen posten 
en openstaande orders. Denk ook aan 
omzetstatistiek tot drie jaar terug. 

Takenplanner
Een onderdeel van de module iMUIS 
Online CRM richt zich op het structu-
reren van de interne bedrijfsprocedures. 
Hiermee kunnen eenmalige, periodieke 
(dag, week, maand, kwartaal, jaar) en 
permanente bedrijfsprocedures worden 
vastgelegd en aan een medewerker 

worden toegewezen. Bij ziekte of verlof 
van een medewerker kunnen taken 
worden overgedragen aan een collega. 
Dit kan per taak worden ingesteld, juist 
om vertrouwelijke informatie alleen aan 
bevoegde medewerkers beschikbaar te 
stellen. Medewerkers zien continu in het 
Dashboard hun toegewezen taken. 
Teamleiders zien van hun teamleden de 
status van hun taken. Het is tevens 
mogelijk om een document te scannen 
en te koppelen aan een taak.

Voordelen gebruik van iMUIS Online 
digitaal dossier

Bespaar archiefruimte!  �
Documenten altijd online raad te plegen. �
Documenten koppelen aan  �
boekingsregels.
Documenten worden digitaal  �
gearchiveerd.
Efficiënter werken door digitalisering. �
Fiatteren van inkoopfacturen. �
Geïntegreerd met uw iMUIS Online  �
administratie.
Meer dan alleen digitaal documenten  �
beheer.
Optimalisatie van administratieve  �
processen.
Scannen en uploaden van documenten. �

Inkoopfacturen
Voordat de gescande inkoopfacturen in 
de administratie verwerkt worden kunt u 

ze laten controleren en fiatteren door een 
geautoriseerd persoon. Bijvoorbeeld 
spookfacturen of dubbel ingeboekte 
facturen kunnen hiermee voorkomen 
worden. Bij het betaalbaar stellen van de 
inkoopfacturen kunt u de ingescande 
factuur ter controle op het scherm 
tonen.

Kasbonnen scannen en digitaliseren?
Werk dan met iMUIS Online Digitaal 
dossier in combinatie met iMUIS Online 
Kasboek. Kasbonnen boeken wordt u zo 
wel heel makkelijk gemaakt! 

Werken met klantdossiers?
In combinatie met iMUIS Online CRM 
kunt u contactmomenten vastleggen en 
opvolgen. Per klant u een digitaal dossier 
opbouwen door het scannen of uploaden 
van documenten. 
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iMUIS Online heeft standaard 
maskers voor het inlezen van 
journaalposten uit diverse 
loonpakketten zoals: Loket.nl, 
Unit4loon, Logisal, Roos Roos, 
Microloon en Winsalar. Op 
aanvraag kunnen specifieke 
inleesmaskers worden gemaakt, 
op maat voor uw branche-
software.  Door de samenwerking 
met Loket.nl kunnen loonjour-
naalposten zelfs automatisch 
worden geïmporteerd (module 
Loket.nl).

Journaalposten en verkooporders uit ander 
pakket inlezen
De module iMUIS Online Inlezen maakt het mogelijk om uw journaal-

posten, debiteuren en verkooporders uit een ander softwarepakket in 

iMUIS Online te importeren.

Loonverwerking met Loket.nl
Door de samenwerking met Loket.nl worden loonjournaalposten  

automatisch geïmporteerd. 

Indienen van onkostendeclaraties
Medewerkers van de ondernemer kunnen hun onkostennota’s zoals 

parkeergeld, benzinebonnen, lunches of kilometervergoeding indienen 

middels de module iMUIS Online Onkostendeclaraties.

Voor het maandelijks verzorgen van de 
loonadministratie  wordt gebruik gemaakt 
van een loonpakket. MUIS Software 
heeft ervoor gekozen om te koppelen 
met partijen die hierin gespecialiseerd 
zijn. Of u de loonadministratie nu zelf 
verzorgt of uitbesteedt aan een 

accountant, door de koppeling met 
Loket.nl kunt u op elke moment de juiste 
gegevens direct uit Loket.nl in iMUIS 
Online importeren. Dan hoeft u nooit 
meer handmatig de loonjournaalpost te 
boeken of handmatig loonjournaalposten 
te importeren via bijvoorbeeld XML.

Als extra hulpmiddel kan via een route-
planner het aantal kilometers vermenig-
vuldigd worden met een opgegeven 
tarief. Deze informatie wordt automa-
tisch geboekt als declaratieregel.

Medewerkers kunnen hun kosten alleen 
invullen op vooraf opgegeven kosten-
soorten. Nadat de medewerker alle 
kosten heeft ingevoerd ziet hij direct het 
totaalbedrag wat naar zijn rekening 
overgemaakt zal gaan worden. Er wordt 
automatisch een openstaande post 
gecreëerd ten bate van de medewerker 

(crediteur) en een afschrift wordt per 
e-mail verstuurd naar zijn e-mailadres. 
Nadat de onkostendeclaratie door de 
ondernemer, of een ander geautoriseerd 
persoon, gefiatteerd is wordt de 
openstaande post betaalbaar gesteld.

De vooraf opgegeven kostensoorten  
zijn voorzien van de benodigde groot-
boek rekeningen, kostenplaatsen, 
kostendragers en de BTW-code. 
Hierdoor wordt de onkostendeclaratie 
automatisch goed in de administratie 
verwerkt.
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Heeft u meerdere administraties?
Facturen tussen administraties automatisch geboekt met de Rekening 

courant module, dat is pas anno nu! “Wij onderscheiden ons, omdat de 

rekening courant boekingen met onze software automatisch worden 

herkend en geboekt”. Al uw rekening courant boekingen in verschillende 

administraties sluiten altijd op elkaar aan.

Rekening courant bijhouden tussen  �
twee of meer administraties 
(bijvoorbeeld een maatschap- en een 
privé-administratie of een rekening 
courant tussen twee ondernemingen).
Boekingsregels op een rekening  �
courant grootboekrekening worden 
automatisch doorgeboekt naar een 
andere administratie. 
Ingelezen dagafschriften met rekening  �
courant boekingen worden 
automatisch herkend.
Vice versa boeken tussen twee  �
administraties op dezelfde rekening. 
Op een rekening courant  �
grootboekrekening kan de 

grootboekrekening van de 
ontvangende administratie worden 
opgegeven. 
Bij het wijzigen of verwijderen van de  �
originele boeking wordt de 
gekoppelde boeking ook gewijzigd of 
verwijderd in de andere administratie. 
De BTW ten laste van de andere  �
administratie boeken en vice versa.
Storno- of tegenboekingen, met of  �
zonder BTW, op de rekening courant 
boeken.
Boekingen als journaalpost op  �
scherm tonen van uw huidige 
administratie als de boeking in de 
rekening courant administratie.

Verdeel opbrengsten- of kostenposten over 
meerdere periodes
De module iMUIS Online Transitorische posten is bedoeld om bepaalde 

opbrengsten- of kostenposten niet in één periode te laten vallen, maar te 

spreiden over meerdere perioden  of zelfs boekjaren. 

Het automatisch verdelen van bijvoor-
beeld uw verzekeringsnota’s of 
huurkosten over 12 periodes wordt zeer 
gemakkelijk. Jaaroverschrijdende posten 
zijn ook geen probleem met de module 
Transitorische posten.

Uren online bijhouden
iMUIS Online Uren (web-based) is een fantastische aanvulling voor 

iedereen die gebruik maakt van iMUIS Urenverantwoording en declaraties 

(iMUIS-pakket onder Windows). 

Uw medewerkers kunnen thuis, op 
kantoor of onderweg zelf hun uren via de 
internetbrowser vastleggen. Alle 
ingevoerde mutaties worden direct 
gecontroleerd, zodat het maken van 

fouten tot een minimum beperkt blijft.  
De eigen urenstaat is op te vragen door 
de medewerker. De declaraties en de 
totaaloverzichten worden op kantoor in 
iMUIS gemaakt. 
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Optimale beveiliging
De verbinding tussen de ondernemer en zijn accountant, de  

inlogprocedure en de opslag van gegevens zijn binnen het pakket  

allemaal voorzien van een optimale beveiliging. 

Abonnement afsluiten
Sluit uw iMUIS Online abonnement af via www.imuisonline.com of 

rechtstreeks bij uw administratie- of accountantskantoor. Voor een 

overzicht van alle administratie- en accountantskantoren die iMUIS Online 

aanbieden kijkt u op www.muis.nl/online.

De inlogprocedure bestaat niet alleen uit 
een gebruikersnaam en wachtwoord, 
maar wordt extra beveiligd via een unieke 
sessiecode, die als SMS of per e-mail 
verzonden wordt. Het gebruik van SSL in 
de Internetbrowser zorgt voor een bevei-
ligde communicatie. Indien gewenst kan 
de ondernemer zelf, zonder tussenkomst 
van zijn accountant, de back-up van zijn 
administratie downloaden.

Mocht gekozen worden voor het hosten 
op de servers van MUIS, dan worden  
de administraties opgeslagen in extra 
beveiligde databunkers. Deze 
databunkers zijn alleen toegankelijk voor 
geautoriseerde personen. De dagelijkse 
back-ups worden op meerdere 
geo grafisch gescheiden locaties 
opgeslagen. 

Werkt uw accountant nog niet met iMUIS Online? En wilt u samenwerken met uw 
accountant en abonnementskosten besparen? Uw administratie- of accountantskantoor 
kan dan kosteloos een iMUIS Online starterspakket aanvragen via: 
www.muis.nl/starterspakket. 
 
MUIS Software heeft uw ideale online pakket!

MUIS levert sinds 1984 administratieve software. �
Je kunt ons dus anno 2011 ervaren noemen. �
Het meest ervaren zelfs.  �
De digitale wereld heeft in die tijd niet stil gestaan.  �
MUIS ook niet.   �
Want MUIS volgt die turbulente ontwikkelingen op de voet.
Speelt daar innovatief op in. �
Ontwikkelt alle software in eigen huis.  �
Met toegevoegde ervaringen van ruim 10.000 klanten.  �
Plus de input van hun accountants.  �
Dat betekent: Altijd up-to-date software.  �
Administratieve software voor ondernemers en accountants.  �
Zonder valse bescheidenheid: beter dan anderen.  �
Off-line of online.  �
Maar altijd top-of-the line.  �
Ondersteund door een top-of-the-line service.  �
Gecertificeerd door BDO en SRA.   �
 
 

Leunen we nu tevreden met onszelf achterover?

Nee nooit! U toch ook niet?  �
MUIS staat voor Top-of-the Line Administratieve Software. �
Uw ideale pakket zit er bij. Gegarandeerd. Kijk voor meer informatie op www.muis.nl. �
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Stel uw abonnement samen
Bij MUIS Software heeft u de keuze om bij MUIS Software een abonnement 

af te sluiten of rechtstreeks bij uw accountant. Door een abonnement via 

uw administratie- of accountantskantoor af te sluiten kan uw accountant 

met u meewerken.

Abonnementen
Welke abonnement past bij uw 
bedrijfssituatie? Prijzen excl. 
BTW

Kijkfunctie

 
€5,00

Financieel 
(Basis) 

€17,50

Financieel & 
Bankieren

€22,50

Financieel, 
Bankieren & 
Factureren

€32,50

Factureren 

 
€10

Basis functies

Hosting van administraties ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Grootboek-, debiteuren en 
crediteurenadministratie.

- ✔ ✔ ✔ -

Aanmaningen ✔ ✔ ✔ -

Grafisch dashboard ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Digitaal factureren - - - V ✔
Back-up maken ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Chatfunctie tussen ondernemer 
en accountant

✔ ✔ V ✔ ✔

Auditfile XML - ✔ ✔ ✔ -

Sneltoetsen ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
In ’t Nederlands en Engels ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Modulair uit te breiden

Facturering M M M ✔ ✔
Bankieren M M ✔ ✔ M
Incasso M M M M M
Activa-register M M M M M
BTW- en ICP aangifte M M M M M
Budgetten M M M M M
CRM M M M M M
Digitaal dossier  M M M M M
Inlezen M M M M M
Kasboek M M M M M
Koppeling loket.nl - M M M -

Onkosten declaraties M M M M M
Rekening-courant - M M M -

SMS-beveiliging M M M M M
Transitorische posten - M M M -

Uren M M M M M

✔	: Standaard functionaliteit
M :  Abonnement modulair uitbreiden

* Maandelijkse abonnementsprijzen worden jaarlijks geïncasseerd. De overige 
abonnementsprijzen vindt u op onze prijslijst en www.muis.nl.




