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Hallo, ik ben Bart van SnelStart.

Contact | 2

Uw vraagbaak op social media.
Wat zijn uw ervaringen? Ik hoor het graag!

E-mail
verkoop@snelstart.nl
klantenservice@snelstart.nl

@BartvSnelStart
#vraagaanbart

Telefoon
Verkoop: 0222 36 30 60
Klantenservice: 0222 36 30 60

Openingstijden
Op werkdagen tussen 9:00 uur en 17:00 uur staan wij u graag
te woord om al uw vragen te beantwoorden. Daarnaast kunt
u ons ook via e-mail bereiken.

Social
twitter.com/snelstart
www.facebook.com/snelstart
www.linkedin.com/company/snelstart
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Ondernemers sterker maken
SnelStart heeft specifieke voordelen voor ondernemers die verder willen.
SnelStart zorgt voor inzicht in uw financiën. Stuur uw bedrijf op de cijfers en kom niet
voor verrassingen te staan.
Bespaar tijd door gebruik te maken van SnelStart. Hoe vlotter uw administratie gaat,
hoe meer tijd er is voor waar het echt om gaat: uw onderneming.
Met SnelStart bespaart u geld. Gebruik onze eerlijk geprijsde producten zelfstandig en
werk optimaal samen met uw accountant.
SnelStart is eenvoudig in gebruik. Ook al heeft u geen ervaring met boekhouden,
u zet snel en gemakkelijk uw administratie op.
Bij SnelStart krijgt u de ondersteuning die u nodig heeft. Onze klantenservice voorziet
u graag van deskundig advies. Tevens bieden wij aanvullende informatie op de website
(Veelgestelde vragen, instructievideo’s) en diverse cursussen. In Nederland zijn er bovendien
2500 accountants- en administratiekantoren die met SnelStart werken. Samen met onze dealers
staan zij klaar om u optimaal te ondersteunen.
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www.snelstart.nl

t: 0222 36 30 60

twitter.com/snelstart

www.facebook.com/snelstart

Versie 2/2014 © SnelStart

Onze software | 5

Pakketten

Add-ons

De software van SnelStart bestaat uit vijf pakketten waarmee u kunt
factureren en boekhouden. De pakketten zijn samengesteld op basis
van specifieke eigenschappen. U kunt kiezen uit inStap, inKaart, inBalans,
inZicht of inControle.

Als toevoeging op de pakketten heeft SnelStart diverse add-ons voor
u beschikbaar. De add-ons bieden extra functionaliteiten bovenop de
pakketten.

De pakketten zijn oplopend. Dit houdt in dat de functionaliteiten van
bijvoorbeeld inStap en inKaart zijn samengevoegd in het pakket inBalans.
Uiteraard zijn daar extra functionaliteiten voor inBalans aan toegevoegd.
Zo is er voor iedere ondernemer een passend pakket.
Door het grote gebruikersgemak kunt u direct aan de slag en heeft u
in een mum van tijd grip op uw financiën.

Een voertuigenadministratie en berekening van de BPM vindt u terug in
SnelStart Garage.
Voor ondernemers die hun klanten contant willen laten betalen hebben
we de add-on Kassa ontwikkeld.
Met de add-on Integratie biedt SnelStart een koppelingsmogelijkheid
met softwareapplicaties van derden.

Bekijk de pakketten vanaf pagina 8
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€

9,50
p/ m

Extra gebruiker: € 2,00 p/m

Eenvoudig factureren
en boekhouden, ideaal
voor starters!

€

14,50
p/ m

Extra gebruiker: € 2,00 p/m

Efficiënt uw administratie
voeren inclusief
bankiermogelijkheden.

€

23,50
p/ m

Extra gebruiker: € 5,00 p/m

Verstuur snel en simpel
offertes, herinneringen
en aanmaningen.

Boekhouden

Bankafschriften inlezen

Offertes opstellen

Facturen mailen en printen

Gegevens exporteren

Prijsafspraken vastleggen

	Btw-aangifte
	Simpel beheer relaties
en artikelen

Lees meer op pagina 8

€

32,50

€

p/ m

Extra gebruiker: € 7,50 p/m

Maximaal inzicht in uw
financiële positie door
heldere overzichten.
Kostenplaatsen
	 Periodevergelijkingen

59,50
p/ m

Extra gebruiker: € 12,50 p/m

In controle door o.a.
automatisch inkoop- en
voorraadbeheer.
	 Deelleveringen en backorders
Inkoopoffertes en -facturen

	Incasso- en
betaalopdrachten maken

 	Herinneringen en
aanmaningen

	Prijswijzigingen
makkelijk doorvoeren

	Volledig automatisch
voorraadbeheer

	Eenvoudig voorraadbeheer per artikel

	 Groeperen van
grootboekrekeningen

	 Periodieke boekingen

	 Verzamelfacturen maken
en versturen

Lees meer op pagina 9

Lees meer op pagina 10

Lees meer op pagina 11

Lees meer op pagina 12

Alle prijzen zijn exclusief btw en inclusief 1 gebruiker.
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Ervaar het zelf!
Bestellen
U kunt SnelStart producten via www.snelstart.nl downloaden óf
aanschaffen bij een van de dealers of verkooppunten in heel Nederland.
Kijk op www.snelstart.nl/dealers voor meer informatie.
Duidelijke prijzen
U betaalt een vaste prijs per maand via automatische incasso.
Ondersteuning is geheel gratis! De pakketten van SnelStart zijn per
maand opzegbaar.
Per jaar betalen is ook mogelijk
U profiteert dan van onze kortingsregeling. Voor elk jaar dat u vooruit
betaalt krijgt u één maand korting.

Meerdere computers en gebruikers
Een SnelStart pakket kunt u zonder extra kosten op meerdere
computers installeren.
Wilt u met meerdere personen gelijktijdig in een administratie
werken? Dat kan! U betaalt per maand slechts een klein bedrag per
extra gebruiker. Kijk op de productpagina’s voor de prijsspecificaties.
Gebruikerskosten worden achteraf (per maand) in rekening gebracht.
Ondersteuning
Op onze website staan diverse instructievideo’s, e-books en een
pagina met veelgestelde vragen. De klantenservice is op werkdagen
van 09.00 tot 17.00 uur beschikbaar via 0222 – 36 30 60.
Kijk op www.snelstart.nl/dealers voor dealerondersteuning.

Een rekenvoorbeeld:
U sluit voor 1 jaar SnelStart inStap af. U betaalt dan geen
12 x € 9,50 = € 114,- maar 11x € 9,50 = € 104,50 excl. btw.

Samenwerken met Accountant- of administratiekantoor

De kortingsmethode geldt alleen voor de pakketten (inclusief één gebruiker) en add-ons
en geldt voor maximaal vijf jaar.

Voor iedere ondernemer een passend pakket

www.snelstart.nl

t: 0222 36 30 60

Ruim 2.500 accountants- en administratiekantoren werken met
onze software. Zij zijn ingericht om u optimaal te ondersteunen
met SnelStart. Informeer vandaag nog bij uw kantoor!
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inStap
‘’Door het gebruikersgemak kon ik meteen aan de slag!
Boekhouden is opeens begrijpelijk geworden.’’

SnelStart inStap is ideaal voor startende ondernemers. In simpele stappen raakt u
vertrouwd met boekhouden. U kunt hierdoor direct aan de slag en heeft in een mum van
tijd grip op uw financiën.

Product

Prijs p/m

inStap

€ 9,50

Extra gebruiker

€ 2,00

Bestel direct via:

www.snelstart.nl

Of gebruik het bestelformulier:

Bestelformulier pagina 16

Eenvoudig boekhouden
Gemakkelijk factureren
Btw-aangifte elektronisch versturen
Facturen e-mailen
Simpel beheer relaties en artikelen

Vergelijk alle functies op pagina 15

Voor iedere ondernemer een passend pakket

www.snelstart.nl

t: 0222 36 30 60

twitter.com/snelstart

www.facebook.com/snelstart

Versie 2/2014 © SnelStart

inKaart | 9

inKaart
‘’Door het werken met SnelStart houd ik
meer tijd over voor echt leuke dingen!’’

Het voeren van uw administratie gaat met inKaart snel, gemakkelijk en efficiënt.
inKaart leest automatisch uw bankafschriften, berekent de btw voor u én doet de aangifte
bij de Belastingdienst. Dat alles met slechts één druk op de knop!

Product

Prijs p/m

inKaart

€ 14,50

Extra gebruiker

€ 2,00

Bestel direct via:

www.snelstart.nl

Of gebruik het bestelformulier:

Bankafschriften inlezen

Bestelformulier pagina 16

Betalingen klaarzetten
Incasso- en betaalopdrachten maken
Eenvoudig voorraadbeheer per artikel
Overzichten exporteren naar Excel

Vergelijk alle functies op pagina 15

Voor iedere ondernemer een passend pakket
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inBalans
‘’Mijn inzicht in de financiën is enorm gegroeid.
Ik weet nu beter hoe mijn bedrijf ervoor staat’’

inBalans is speciaal ontwikkeld voor de ondernemer die meer wil. Zo kunt u snel en
eenvoudig offertes, herinneringen en aanmaningen maken en versturen.
Grootboekrekeningen kunt u groeperen voor meer overzicht. En u heeft de mogelijkheid
om op diverse niveaus prijsafspraken te maken.

Product

Prijs p/m

inBalans

€ 23,50

Extra gebruiker

€ 5,00

Bestel direct via:

www.snelstart.nl

Of gebruik het bestelformulier:

Bestelformulier pagina 16

Offertes maken
Debiteurensaldo beperkt houden (herinneringen en aanmaningen)
Prijsafspraken; op artikelen, klantniveau, staffelkorting of actieprijzen
Abonnementsnota’s periodiek factureren
Factuurhistorie relaties
Uitgebreide boekingshistorie met handige zoekfunctie

Vergelijk alle functies op pagina 15

Voor iedere ondernemer een passend pakket
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inZicht
‘’De uitgebreide rapportagemogelijkheden zijn een uitkomst!
Ik heb meer inzicht in een handomdraai.’’

Maximaal inzicht in uw financiële positie door heldere overzichten en vergelijkingen. U kunt
de omzet van periodes met elkaar vergelijken en kostenplaatsen maken als u tegelijkertijd
aan meerdere projecten werkt. Door gebruik te maken van standaardboekingen kunt u
eenvoudig loonjournaalposten en afschrijvingen doorvoeren.

Product

Prijs p/m

inZicht

€ 32,50

Extra gebruiker

€ 7,50

Bestel direct via:

www.snelstart.nl

Of gebruik het bestelformulier:

Bestelformulier pagina 16

Kostenplaatsen
Periodevergelijkingen
Periodieke boekingen
Prijswijzigingen makkelijk doorvoeren
Werken met werkbonnen en bevestigingen
Pakbonnen
Vergelijk alle functies op pagina 15

Voor iedere ondernemer een passend pakket
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inControle
‘’Klein begonnen en inmiddels uitgegroeid tot een groot bedrijf.
SnelStart groeit met ons mee!’’

inControle is het meest uitgebreide pakket van SnelStart. In dit pakket gaat vrijwel alles
automatisch. Van voorraadbeheer tot deelleveringen en backorders, u heeft al het overzicht
in een handomdraai. Speciaal voor de ondernemer die écht in controle wil zijn!

Product

Prijs p/m

inControle

€ 59,50

Extra gebruiker

€ 12,50

Bestel direct via:

www.snelstart.nl

Of gebruik het bestelformulier:

Deelleveringen en backorders

Bestelformulier pagina 16

Inkoopoffertes- en facturen
Volledig automatisch voorraadbeheer
Verzamelfacturen maken en versturen
Artikelen koppelen aan leverancier

Vergelijk alle functies op pagina 15

Voor iedere ondernemer een passend pakket
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Integratie

Kassa

Garage

Koppel diverse soorten software!

Laat uw klanten contant betalen!

Automatiseer uw voertuigenadministratie!

Voor het koppelen van branchespecifieke
software is er SnelStart Integratie. U kunt
gegevens snel en effectief uitwisselen met
vakgenoten.

Met SnelStart Kassa kunt contante betalingen
eenvoudig verwerken. De kasstaten worden
automatisch verwerkt en ook de omzet en
btw worden automatisch berekent. Bovendien
kunnen werknemers gelijktijdig inloggen.

SnelStart Garage biedt voor garagebedrijven
veel mogelijkheden. Zo kunt u een compleet
voertuigenbestand aanleggen, onderdelen
eenvoudig bestellen en mailings naar uw
klanten versturen.

	Directe koppeling tussen SnelStart
en branchespecifieke software

	Meerdere kassa’s koppelen in

Uitgebreid voertuigenbestand

(salaris- CRM-pakket of webwinkel)

een netwerk

	Inkoop en verkoop van nieuwe

	Gegevens worden automatisch

	Kassa’s koppelen met een

voertuigen en occasions verwerken

verwerkt

pinautomaat van CCV

	Onderdelendatabases raadplegen

	Nooit meer bestanden ex- en

Klantenbestand opbouwen

en bestellingen plaatsen

importeren

Artikelbestand bijhouden

Ondersteuning: APK, RV, ORB, ORAD,

Bonnen eenvoudig zelf ontwerpen

OREH, TVI, Voertuigscan XML

Prijs p/m

Leverbaar vanaf

Prijs p/m

Leverbaar vanaf

Prijs p/m

Leverbaar vanaf

€ 2,50

SnelStart inStap

€ 7,50

SnelStart inStap

€ 15,00

SnelStart inZicht

SnelStart Garage wordt uitsluitend geleverd via één van
onze dealers. Meer informatie: www.snelstart.nl/dealers

Voor iedere ondernemer een passend pakket
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Over SnelStart
SnelStart beschikt over 50 jaar ondernemerservaring!
Ondernemer pur sang Wim Ploeg sr. richtte in 1964 Elektronische Industrie De Tak op. Core business:
scheepselektronica en elektronische orgels. In1968 ging De Tak, nu versterkt door familiebedrijf Stark en
Zonen zich richten op recreatie en woninginrichting.
De ondernemersgeest bleef actief. In de jaren ’80, toen de computer zijn intrede deed in de samenleving,
werd de behoefte aan administratieve software steeds groter. De software die reeds bestond voldeed niet
aan de eisen. Zo besloot Wim Ploeg sr. zelf administratiesoftware te ontwikkelen. De kracht van deze
software lag in de eenvoud en snelheid: iedereen kon er mee werken en het startte snel. De basis van
SnelStart was gelegd. Om bekendheid te genereren werden in eigen beheer computerboeken gedrukt, met
daarin reclame voor de software. Marketingtechnisch een slimme vondst: SnelStart werd steeds bekender.
Inmiddels zijn we 30 jaar verder en is de directie in handen van de zonen Ploeg. Deze nieuwe generatie
houdt alle ontwikkelingen op het gebied van administratie en techniek nauwlettend in de gaten.
Hierdoor blijft SnelStart voldoen aan de wensen en behoeften van ondernemers. Ook in de toekomst.
Het aantal gebruikers is de afgelopen jaren uitgegroeid tot ruim 48.000. Zij worden ondersteund door
ruim 2.500 accountants- en administratiekantoren.
Gebruik ook SnelStart voor uw administratie, wij zien u graag als klant!
Voor iedere ondernemer een passend pakket

www.snelstart.nl

t: 0222 36 30 60

twitter.com/snelstart
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€ 14,50 p/m

Besturingssysteem: Windows 7, Windows 8 (zowel 32-bit als 64-bit besturingssystemen)
Processor: Intel Core series (I3, I5, I7) of een vergelijkbare AMD processor
Interne geheugen: 4 GB
Vrije schijfruimte: 200 MB
Scherm resolutie: 1366 x 768

€ 9,50 p/m

€ 23,50 p/m

€ 32,50 p/m

€ 59,50 p/m

SnelStart is sinds 1999 ISO 9001 gecertificeerd en sinds 2007
gecertificeerd als Microsoft® Gold Certified Partner.

Wanneer u software van derden installeert, zoals bijvoorbeeld Microsoft SQL Server, dient u er rekening mee te houden dat de
systeemeisen van deze software kunnen afwijken van de systeemeisen van SnelStart. Hetzelfde geldt voor de systeemeisen die
Microsoft Windows stelt.

Wanneer u gebruik maakt van een netwerk is de volgende MS SQL Server versie vereist: SQL Server 2012

•
•
•
•
•

SnelStart heeft minimale systeemeisen opgesteld:

Systeemeisen:

Verzamelfacturen

Voorraadwaarde berekenen

Voorraad automatisch bestellen

Backorders/deelleveringen verwerken

Geautomatiseerd voorraadbeheer

Meerdere orders in een keer factureren

Overzicht van artikel- en betalingshistorie

Meerdere periodes vergelijken

Werken met kostenplaatsen

Pakbonnen / bevestigingen / werkbonnen mailen en printen

Herinneringen en aanmaningen

Abonnementen periodiek factureren

Marge artikelen factureren

Btw-verlegd factureren / G-rekening

Prijsafspraken en actieprijzen instellen

Gegevens importeren en extra velden aanmaken

Offertes mailen en printen

ICP-aangifte berekenen en versturen

Stamgegevens en overzichten naar Excel exporteren

Incasso- en betaalbestanden naar uw bank versturen

Afschriften inlezen & automatisch boeken

Artikelbestand bijhouden

Facturen mailen en printen

Rapportages

Relatiebeheer

Meekijken en controle door accountant

Btw-aangifte berekenen en versturen

Boekhouden

Functie

per pakket

Vergelijk alle functionaliteiten

Vergelijk alle functies | 15
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1. Welk pakket?
Pakket

2. Welke add-on?
Prijs per maand

Add-on

3. Extra gebruikers?
Prijs per maand

Pakket

Aantal extra gebruikers x prijs / maand

inStap

€ 9,50

Integratie (vanaf inStap)

€ 2,50

inStap

_____ x € 2,00

inKaart

€ 14,50

Kassa (vanaf inStap)

€ 7,50

inKaart

_____ x € 2,00

inBalans

€ 23,50

Garage (vanaf inZicht)

€ 15,00

inBalans

_____ x € 5,00

inZicht

€ 32,50

inZicht

_____ x € 7,50

inControle

€ 59,50

inControle

_____ x € 12,50

De standaard abonnementsperiode van onze pakketten en add-ons is een maand. De verschuldigde vergoeding wordt telkens vooraf
in rekening gebracht voor de lopende periode. Wilt u liever per jaar betalen, vink dan deze optie aan om een jaarabonnement af te
nemen en te profiteren van onze kortingsregeling:
Ja, ik wil mijn pakket / add-on per jaar betalen

Standaard kunnen onze pakketten en add-ons door één gebruiker worden
gebruikt. Wilt u meerdere gebruikers toegang geven, dan betaalt u daar
een extra vergoeding voor die wordt berekend naar het daadwerkelijk
gebruik en die maandelijks achteraf in rekening wordt gebracht.

Alle prijzen zijn exclusief btw en inclusief 1 gebruiker.

Alle prijzen zijn exclusief btw.

4. Mijn gegevens

Scan en mail dit formulier volledig ingevuld

IBAN-nummer

naar SnelStart: verkoop@snelstart.nl

Bedrijfsnaam
Contactpersoon

U ontvangt van ons een e-mail om uw

Dhr. / mw.

bestelling te bevestigen. Na akkoord krijgt

Postcode / Plaats

u de downloadlink en de licentiecode voor

E-mail

uw SnelStartproduct in uw mailbox.

Telefoon

bestellen via
onze website kan
natuurlijk ook...

Heeft u vragen over uw bestelling?

Uw IBAN-nummer hebben wij nodig om alle verschuldigde vergoedingen verhoogd met 21% btw
van uw rekeningnummer af te schrijven.

Voor iedere ondernemer een passend pakket

Pssst...

5. Snel aan de slag!

KvK-nummer

www.snelstart.nl

t: 0222 36 30 60

Bel gerust: 0222 36 30 60

twitter.com/snelstart

www.snelstart.nl

www.facebook.com/snelstart
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