
Chatten met je boekhouding

Quick Start



Chatten met de boekhouding
Via Facebook Messenger & Telegram
Voordat je kunt chatten met je boekhouding in Facebook Messenger of Telegram, moet je eerst jouw  
chatprogramma koppelen met je boekhouding van InformerOnline. 

Volg hiervoor onderstaande stappen:

Installeer de app
‘Messenger’  

of 
‘Telegram’ 

op je smartphone
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Open de app,

ga naar zoeken  
en voeg de 

‘Informer Chatbot’ 
toe

3 4
Log eenmalig in 

met de gegevens 
van InformerOnline

Je kunt nu chatten 
met je boekhouding!

Typ ‘Begin’ en klik op 
de verschenen link



Facturen en Bonnen
Nu nog sneller in je administratie
Je kunt via de InformerChatbot heel snel en eenvoudig facturen en bonnen naar je boekhouding sturen. 

Volg hiervoor onderstaande stappen:

Kies voor het 
‘camera’ icoon en 

maak een foto

Controleer de foto en 
kies voor een van de 

opties

De factuur of bon 
staat direct op de 

goede plaats!

1 2 3

1 2 3

Kies voor het 
‘camera’ icoon en 

maak een foto

Controleer de foto en 
kies voor een van de 

opties

De factuur of bon 
staat direct op de 

goede plaats!

Vervolgens kun je de 
bon of factuur 
verwerken in 

InformerOnline



Informatie opvragen
Nu nog beter inzicht
Je kunt via de Informer Chatbot heel snel en eenvoudig cijfers opvragen uit je boekhouding.

Je kunt de Informer Chatbot vragen naar:

Gewenste informatie        Commando

Voorlopig resultaat van het lopende boekjaar    resultaat; winst; verdiend

Huidige banksaldi        banksaldo

Hoogte van de cashflow       cashflow

Te betalen/ontvangen bedrag omzetbelasting    btw

Openstaande inkoopfacturen      inkoop

Openstaande verkoopfacturen      verkoop

Als je tussen verschillende administraties wilt schakelen gebruik je het commando administraties.



Notificaties
Wordt op de hoogte gehouden
De Informer Chatbot kan jou handige notificaties sturen.

Om de notificaties te beheren log je in bij InformerOnline:

Log in bij 
InformerOnline

Kies voor Instellingen

Kies voor gebruikers

Ga naar 
 

Voorkeuren en Notificaties

Kies per app de juiste 
instellingen

1 2 3

De Informer Chatbot kan de volgende notificaties sturen:

- Als een factuur betaald is via Mollie, PayPal of Sisow.
- Als een verkoopfactuur de uiterste betaaldatum heeft bereikt.
- Als een inkoopfactuur via e-mail naar je boekhouding is gestuurd.



Wil je meer informatie over de InformerRobot?

Ga naar informer.nl en start een chat!


