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Nu ook onderweg factureren met de
Informer app
RIJSWIJK - Altijd en overal factureren was nog nooit zo makkelijk. De nieuwe Informer
app maakt het mogelijk voor gebruikers online offertes en facturen te maken en te
versturen direct vanuit de Informer app. Daarnaast is het vanaf nu mogelijk voor
ondernemers hun urenregistratie en de daarbijbehorende projecten direct te
registreren in de InformerOnline app.

Online factureren, óók als je onderweg bent
Als ondernemer ben je veel onderweg en heb je niet altijd de mogelijkheid om je laptop op te
starten. Informer denkt met ondernemers mee en lanceert daarom een nieuwe functionaliteit
in de app; offreren en factureren vanaf je smartphone! Zo kunnen ondernemers offertes en
facturen maken en versturen vanaf hun mobiel en hebben zij altijd het volledige overzicht
van hun administratie.

Urenregistratie per project direct bij de hand
Een andere nieuwe functie in de Informer app is de urenregistratie en de daarbij behorende
projecten. Ondernemers die gebruik maken van Informer kunnen nu hun uren per project
registreren en bijhouden. Na het afronden van een project sturen zij op basis van dit project
eenvoudig en snel de factuur naar hun relatie.

Informer geeft gehoor aan de behoeften van haar klanten
Facturen opstellen en verzenden en urenregistratie in de app zijn veel gevraagde
functionaliteiten van gebruikers van InformerOnline. Gemak, snelheid en flexibiliteit zijn
veelgenoemde eigenschappen van functionaliteiten als deze. ‘Voor ondernemers is het niet
alleen belangrijk om altijd en overal inzicht te hebben in hun administratie, maar deze ook
ten allen tijde te kunnen bijwerken’ aldus Remco Frühauf, CEO van Informer.
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Noot voor de redactie

Wilt u meer weten over Informer, het boekhoudprogramma en onze andere diensten en
producten? Op www.informer.nl leest u meer over onze organisatie en de mogelijkheden. Of
neem contact op met Daphne van Prooijen. Tel.: 06 83602598 of via:
daphne.van.prooijen@informer.eu.

http://www.informer.nl
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