
Functielijst InformerOnline Boekhouden
Financieel
• Kas, bank, memoriaal,  

in- en verkoop.
• Mutaties toevoegen, wijzigen en 

verwijderen.
• Onbeperkt aantal grootboek- 

rekeningen (categorieën).
• Meerdere rekeningschema’s
• Verdichtingen (groeperen).
• Beginbalans.
• Boekhouding resetten.
• Zoekfunctie mutaties.
• Periodes afsluiten en heropenen.
• Automatisch afschrijven op vaste 

activa. 
• Budgetteren
• Voorkeursboekingen.
• Vreemde Valuta.
 
Kostenplaatsen
• Op meerdere niveaus.
• Overzichten per maand,  

kwartaal, jaar of eigen periode.
• Weergeven op WV-rekening.
• Overzicht cumulatie per  

kostenplaats. 

Relatiebeheer
• Koppeling KvK database.
• Contactpersonen toevoegen.
• Tags toevoegen om te filteren.
• Per contact overzicht  

historische facturen.
• Social media check  

contactpersonen.
• Vrije velden aanmaken.
• Beschikbaar in mobiele app.
• Taken en notities toevoegen.
• Basis CRM. 

Overzichten
• Grootboekkaarten.
• Debiteuren / Crediteuren.
• Winst- & Verliesrekening.
• Balansen.
• Auditfile.
• Informer CashFlowCheck™.

Koppeling Accountant
• Directe koppeling met  

accountant.
• Gratis login voor accountant.
• Vraagposten.
 
Factureren
• Facturen per e-mail verzenden 

(PDF en UBL).
• Facturen per post versturen 

(PostNL; €1,50 per/factuur).
• Vooraf ingevoerde producten en 

diensten of ‘on the go’ invoeren.
• Periodieke facturen.
• Abonnementen factureren.
• QR-code toevoegen op factuur 

(voor snelle betaling via o.a. ING).
• Korting verrekenen.
• Automatische incasso.
• Betalen via iDeal. 

Betalen met creditcard.
• Zien wanneer klant factuur  

geopend heeft .
• Historie per factuur bekijken

Offertes
• Offertes versturen per e-mail.
• Online accepteren.
• Direct van offerte naar factuur. 

Lay-out Factuur / Offerte
• In eigen huisstijl.
• Keuze uit 8 templates 

(kleur aan te passen).
• Onbeperkt templates aanmaken.
• Uploaden eigen logo.
• Briefpapier als achtergrond.
• Wijzigen lettertype en -grootte.
• Aanpassen via CSS.

Debiteurenbeheer
• Debiteurenbeheer via  

Informer SnellerBetaald™.
• Overzicht debiteuren.
• Eigen lay-out herinneringen.
• Herinnering, aanmaning en 

pre-incasso sturen.
• Pre-incasso per post en SMS.

Incasso (debiteuren)
• Koppeling met Payt incasso.
• Direct vorderingen  

doorsturen.
• Status vorderingen inzien.

Inkoopfacturen
• Direct e-mailen naar inkoopboek. 

(via uniek e-mailadres).
• Direct scannen naar inkoopboek 

(via FTP).
• Foto maken en direct naar in-

koopboek sturen. (Via app en 
Informer Chatbot).

• Uploaden van PDF, PNG en JPG.
• Automatisch ophalen inkoop- 

facturen bij 150 leveranciers  
(VerzamelRobot; €0,35 p/f).

• Automatisch boeken UBL 
facturen  
(BoekRobot; standaardfunctie).

• Controlelijsten voor BoekRobot™.
• Inkoopfacturen omzetten naar 

UBL (HerkenRobot; €0,35 p/f).
• OCR (€5 per/maand; onbeperkt).
• Voorkeurscategorie per  

leverancier.
• Voorkeursboekingen instellen.
• Facturen en bonnen gescheiden.
• Bijlagen toevoegen aan inkoop-

facturen.

Online bankieren
• Onbeperkt aantal  

bankrekeningen toevoegen.
• Realtime koppeling bunq.
• Automatisch verwerking  

afschriften door BankRobot.
• Importeren elektronische  

bankafschriften alle Nederlandse 
banken (MT940/CAMT).

• Snel betalingen boeken met 
Informer BankTimeLine™.

• Incassobestanden en  
betaalbatch aanmaken.

• Direct betalen vanuit het 
inkoopboek met bunq.



Functielijst InformerOnline Boekhouden
Algemeen
• Extra gebruiker (+€10 p/maand).
• Rechten en Instellingen per  

gebruiker instellen.
• Extra beveiligingscode.
• Twee-stapsverificatie mogelijk 

(via Google Authenticator).
• Automatische programma- 

updates (SaaS).
• Automatische back-ups.
• Keurmerk Zeker-OnLine
• Gratis helpdesk via chat,  

Telegram en Messenger.
• Archieffunctie (te koppelen aan 

relaties).
• Geschikt voor alle browsers 

(o.a. Chrome, Firefox, Internet 
Explorer, Edge, Safari en Opera).

• Maandelijks opzegbaar.
• Gratis 2 uur Opstartservice. 

Producten en diensten
• Producten en diensten  

importeren.
• Standaard verkoopprijs, BTW- 

percentage en omzetcategorie.

BTW aangifte
• Directe verbinding met de  

Belastingdienst om aangifte  
Omzetbelasting in te sturen. 
(geen certificaat vereist)

• Automatische verwerking BTW uit 
in- en verkoopfacturen.

• Aangifte BTW-berekening per 
maand, kwartaal of jaar.

• Ontvangstbevestiging van de 
Belastingdienst.

• BTW verplichting uitzetten.
• BTW verlegd.
• Extra BTW-codes voor levering 

aan en uit buitenland.
• Directe Suppletieaangifte.

Mobiel
• App voor iOs en Android.
• Informer Chatbot via  

Telegram en Messenger.
• Inzicht in cijfers.
• Factuur of bon uploaden.
• Offertes en facturen inzien 

(InformerOnline app).
• Notificaties ontvangen  

(Informer Chatbot). 

Urenregistratie
• Projecten aanmaken.
• Uren/activiteiten toevoegen.
• Direct factureren. 

Rittenregistratie
• Zakelijk of privé.
• Meerdere voertuigen.
• Koppeling Google Maps voor 

aantal kilometers.

Import/Export
• Importeren relatiebestand.
• Importeren contactgegevens.
• Importeren producten/diensten.
• Exporteren auditfile voor  

Belastingdienst 
• Exporteren auditfile voor  

rapportagesoftware.
• Koppeling MijnWebWinkel.
• Koppeling PayPal, Sisow en  

Mollie.

InformerOnline 
Boekhouden Premium

€ 20
per maand

maandelijks opzegbaar

Alle functies  
Onbeperkt bankmutaties 

2 administraties 

2 gebruikers 

InformerOnline 
Boekhouden Plus

€ 15
per maand

maandelijks opzegbaar

Alle functies  
Onbeperkt bankmutaties 

1 administratie 

1 gebruiker 

InformerOnline 
Boekhouden Basis

€ 10
per maand

maandelijks opzegbaar

Alle functies  
25 bankmutaties p/m 

1 administratie 

1 gebruiker 

InformerOnline 
Boekhouden Gratis

GRATIS
maandelijks opzegbaar

Alle functies 
3 offertes 

3 inkoopfacturen 

3 verkoopfacturen  
10 bankmutaties p/m 


