
MKB-Logic Online Administratie
In onze huidige economie is het belangrijker dan ooit om de juiste gereedschappen voor uw onderneming te hebben. De 
volledig vernieuwde Online Administratie van MKB-Logic levert een complete en betaalbare oplossing. 
Alle gegevens tot uw beschikking, overal en altijd.

Projectbeheer en urenregistratie
Dit is een ideale module als u en uw werknemers uren en kosten maken voor verschillende projecten.  Uw werknemers 
kunnen hun declaraties op afstand invoeren. U bent direct en altijd op de hoogte.

•	 Meer controle over uw projecten
•	 Overzicht in opbrengsten
•	 Overzicht in kosten
•	 Overzicht in productiviteit
•	 Opsplitsen in projectfases
•	 Efficiënte facturering met onze Declaratiemanager
•	 Toevoegen van elektronische documenten
•	 Gekoppelde acties
•	 Uurtarief per uursoort
•	 Uurtarief per project
•	 Gebruikersrechten per project

Met deze module heeft u volledig inzicht in de opbrengst, kosten, uren, productiviteit van een project. Onze 
Declaratiemanager zorgt  voor een efficiënte facturering, u vergeet geen uur of declaratie meer. 

Projecten
Het systeem houdt automatisch het onderhandenwerksaldo bij wat belangrijk is voor uw boekhouding. Er kan per project 
een overzicht worden getoond met voor u belangrijke gegevens als winst, onderhandenwerk, kosten, gefactureerde omzet 
en gerealiseerde uurtarief. Ook kan per werknemer de productiviteit worden getoond.

Declaratiemanager
De uren en declaraties kunnen per week of per activiteit worden ingevoerd. 
Dit maakt het geschikt voor iedere urenregistratie. Vanuit de 
Declaratiemanager kunt u eenvoudig en snel factureren. 

De Declaratiemanager is zeer flexibel, u kunt bijvoorbeeld uren “doorschuiven” 
naar volgende maand. Het systeem houdt dit voor u bij en zal de uren 
volgende maand weer voorstellen om gefactureerd te worden.

Opties Geschikt voor

invoeren via internet koppelen aan bedrijf Adviesbureaus Projectbureaus

uurtarief per project uurtarief per uursoort ZZP’ers Architecten

opsplitsen projectfases budget per projectfase Beroepscoaches Advocaten

toewijzen werknemers declaratie kilometers Arboartsen Onderhoudsbedrijven

declaratie onkosten totaal overzicht periode

overzichten naar project overzichten naar werknemer

overzicht te factureren automatisch factureren
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