
Samen maken we ondernemers succesvoller

REALTIME INZICHT IN UW CIJFERS



INLEIDING

Een dashboard dat realtime inzicht geeft 
in de financiële positie van uw organisatie; 
eenvoudig, toegankelijk en overzichtelijk. 
Zodat u altijd alle gegevens paraat hebt 
om uw organisatie aan te sturen. Dát is de 
belofte van Visionplanner.  

Bedrijven die sturen op basis van cijfers, 
presteren beter. Daarom is het belang van 
een krachtige tool die accuraat en actueel 
inzicht geeft in de financiële positie van uw 
onderneming, niet te onderschatten. Zo’n 
tool geeft de stuurinformatie die nodig is 
om weloverwogen besluiten te nemen, en 
maakt het ook mogelijk die besluiten met 
argumenten te onderbouwen. 

Visionplanner voorziet in een dashboard 
dat de financiële situatie per maand of 
per kwartaal duidelijk in kaart brengt. Dat 
verschaft inzicht in het verleden, geeft grip 
op het heden en ontsluit een reële kijk op 
de toekomst. Hoe ontwikkelt uw liquiditeit 
zich? Wat zijn de effecten van groei? Wat is 
de impact van uw investeringen? 

Eenvoudig, toegankelijk en 
overzichtelijk

schuiteman.com



 
Een stabiele liquiditeitspositie is belangrijk. U wilt uzelf blijven ontwikkelen, maar ook 

uw facturen kunnen blijven betalen. Het liquiditeitsoverzicht van Visionplanner laat in één 

oogopslag zien hoeveel geld beschikbaar is om te investeren, maar ook of en wanneer uw 

geldstromen onder druk komen te staan. Een duidelijke en transparante kijk op de toekomst 

is hiermee binnen handbereik.

IN ÉÉN OOGOPSLAG ZIEN 

HOEVEEL GELD BESCHIKBAAR 

IS OM TE INVESTEREN

realtime inzicht in uw cijfers

LIQUIDITEITSOVERZICHT



 
Hoe moet u uw financiële gegevens duiden? Dat is niet altijd gesneden koek. Schuiteman kijkt 

graag mee om u te helpen bij het interpreteren en analyseren van uw data. Maar we dagen u 

ook uit: Hoe verhoudt de financiële stand van zaken zich tot uw doelstellingen? 

Dat is het mooie van cijfers: ze geven u de kans om ergens naar toe te werken, zonder 

halverwege de grip te verliezen. Samen met u grijpen we deze kans graag aan om u te helpen 

bij het realiseren van uw ambities.
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SCHUITEMAN KIJKT MEE
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HOE GAAT HET IN ZIJN WERK?

Kiest u voor Visionplanner, dan krijgt u de 

beschikking over een online tool die uw data 

ontsluit. De registratie is eenvoudig, u ontvangt 

een e-mail, kiest een eigen wachtwoord en hebt 

vanaf dat moment altijd toegang tot uw financiële 

gegevens. 

Uw klantmanager binnen Schuiteman leidt u graag 

rond, legt uit wat waar te vinden is en adviseert u 

over de optimale inrichting van het dashboard voor 

uw onderneming. Daarmee houdt het niet op. We 

houden contact, om u op de hoogte te houden van 

veranderingen, maar ook om onze bevindingen met 

u te delen. Op die manier houdt u blijvend zicht op 

de financiële positie van uw organisatie en vergroot 

u de grip op uw bedrijfsprocessen.

U ontvangt een e-mail

Kies een eigen wachtwoord 

U krijgt dan altijd toegang  

tot uw financiële gegevens

We houden contact en houden 

u op de hoogte van veranderingen

Eindelijk heb ik het 

gevoel grip te hebben op 

de financiële positie van 

mijn bedrijf.

Het dashboard geeft 

realtime inzicht in 

alle relevante cijfers. 

"



Voor meer informatie over de licenties kunt u contact opnemen met Barry van Dijk of Hans Havelaar.

Genoemde bedragen zijn exclusief btw

Basis Plus Excellent

€ 50  per maand € 100  per maand € 125  per maand

Visionplanner dashboard Visionplanner dashboard Visionplanner dashboard

2 x 1 uur advies per jaar 4 x 1 uur advies per jaar 4 x 1 uur advies per jaar 

Actualiteiten Actualiteiten

Begroting Begroting

Prognose (balansontwikkeling 
+ liquiditeit)

Uur x tarief voor inrichting

U BOEKT ZELF

Indien wij voor u de administratie boeken, kunnen we Visionplanner inrichten en koppelen aan uw administratie. 

€ 250  per jaar

Gratis proefabonnement van een half jaar

WIJ BOEKEN VOOR U
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Barry van Dijk

T 0342-47 34 44

E bvandijk@schuiteman.com

Hans Havelaar

T 0318-64 40 00

E hhavelaar@schuiteman.com

Meer weten?


