Mijn administratie kan
ik altijd en overal inzien
Daarnaast bespaart het mij enorm veel tijd.
Sigma28 specialiseert zich in het berekenen en
structureren van derivatendata. Via een door Sigma28
gebouwde slimme softwareschil kunnen klanten deze
data interpreteren en visualiseren. Klanten van Sigma28
zijn grote financiële instellingen, zoals banken en hedge
funds over heel de wereld. Hans Corsten startte de
organisatie in 2008 samen met zijn zakenpartner Mark
van Beurden op. Daarnaast werkt Sigma28 met een
grote groep specialisten die zij voor projecten inhuren.
Sigma28 werkt sinds begin 2015 met Thinq. Hans
Corsten vertelt over zijn ervaringen met Thinq.

Voordelen van Thinq
“Het grote voordeel voor ons is dat we eenvoudig online
onze btw-bonnen, facturen en gegevens voor de
salarisverwerking kunnen aanleveren en dat Thinq alles
verwerkt. En dit gebeurt erg snel, we hoeven niet meer,
zoals bij onze traditionele boekhouder, te wachten tot we
één keer per kwartaal onze documenten kunnen aanleveren.
Het aanleveren kan nu eenvoudig via de online omgeving
Mijn Thinq of via de app. De app werkt voor mij erg prettig,
hij is intuïtief en geeft precies die informatie die ik nodig heb.
Na een zakelijk etentje kan ik direct een foto van mijn bon
maken en uploaden. De volgende dag is het al in mijn
administratie verwerkt.”

Alles in de cloud
“Wij verwerken eigenlijk al onze bedrijfsdata in de cloud. Het
was voor ons dan ook niet meer dan logisch om ook onze
administratie naar de cloud te verplaatsen. Voorheen
werkten we met een traditionele boekhouder en hoewel dit
eerst prima werkte, paste het na een aantal jaar niet meer bij
ons bedrijfsmodel.
We wilden af van alle mappen en archieven, het moest naar
ons idee sneller en slimmer kunnen. We wilden zelf zo min
mogelijk tijd kwijt zijn aan onze administratie. Ook hebben wij
niet de tijd en juiste kennis in huis om volledig op de hoogte
te zijn van alle wet- en regelgeving. We waren dan ook
specifiek op zoek naar een online boekhouder en geen
online boekhoudsoftware. Na een online zoektocht en
gesprekken met een aantal partijen hebben we uiteindelijk
voor Thinq gekozen. De aantrekkelijke prijs voor een vast
pakket aan diensten, gaf voor mij de doorslag”.
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Administratie goed en snel verwerkt
“Per week heb ik één uur gereserveerd om mijn administratie
na te lopen. Ik log in op Mijn Thinq en heb dan direct een
overzicht van mijn administratie, iets wat ik eerder niet had.
Ik kan eenvoudig de documenten goedkeuren die Thinq voor
mij heeft klaarstaan.

“Na een zakelijke
aankoop kan ik mijn bon
direct uploaden. De
volgende dag is mijn
administratie bijgewerkt”
Hans Corsten

Door de bankkoppeling kan ik daarnaast direct zien wat er is
binnengekomen of welke kosten we hebben gemaakt. Als ik
vragen heb, neem ik contact op met de medewerkers van
Thinq. Of het nu om advies of technische vragen gaat, via de
chatfunctie op de website krijg ik altijd snel een antwoord op
mijn vragen.”
“De samenwerking met Thinq bevalt ons uitstekend.
Voorheen waren we veel tijd kwijt aan het op orde brengen
van onze administratie om de documenten aan te leveren bij
onze boekhouder. Vervolgens duurde het vrij lang, voordat
alles verwerkt was en we bijvoorbeeld jaarcijfers konden
inzien. Met Thinq is onze administratie goed en snel
verwerkt en we kunnen online altijd en overal alles
raadplegen. Voor mij is het grote voordeel dat ik een stuk
minder tijd kwijt ben aan mijn administratie en als ik vragen
heb, kan ik toch direct contact zoeken.”
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Hans Corsten:
Hans Corsten is mede-eigenaar van Sigma28. Sinds januari
2015 laat hij de boekhouding van zijn bv’s over aan Thinq.
www.sigma28.com/

