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Thinq is flexibel, snel
en overal beschikbaar
Tijdsbesparing is een groot bijkomend voordeel.
Naumac levert interim professionals in de ICT en
telecombranche. Het is een echte netwerkorganisatie die
werkt met een vaste kern aan interimmanagers en
projectleiders. De meeste consultants zijn zzp’ers en
een deel staat op de payroll.
Wij gingen in gesprek met Frederike Fennema, een van
de partners van Naumac, over haar ervaringen met
Thinq.

Hoe ben je met Thinq in aanraking gekomen?
“Eigenlijk toevallig. We waren, zoals gezegd, niet direct op
zoek naar een andere manier van boekhouden. Via het
internet en in een magazine lazen we over Thinq en dit sprak
ons direct aan. Bij onze traditionele boekhouder konden we
wel onze facturen en bonnen scannen en opsturen, maar
hadden we nooit realtime inzicht in onze financiële positie.
Thinq past veel meer bij onze snelle, digitale werkwijze.”

Wat zijn voor jou de voordelen van Thinq?
Waarom heb je voor Thinq gekozen?
“Voordat we met Thinq aan de slag gingen, werkten we naar
volle tevredenheid met een traditionele boekhouder samen.
Deze boekhouder nam onze volledige administratie uit
handen. In principe waren we niet op zoek naar iets nieuws,
maar toen we Thinq tegenkwamen zijn we hier toch over na
gaan denken. We kwamen namelijk tot de conclusie dat
onze administratie het enige bedrijfsproces was dat nog niet
in de cloud draaide.
We zijn, doordat alles gedigitaliseerd is, voor het runnen van
onze onderneming volledig onafhankelijk van plaats en tijd.
Als we bijvoorbeeld bij een klant of in het buitenland zijn,
hoeven we alleen maar onze laptop open te klappen en
hebben we toegang tot al onze systemen. Iets wat we voor
onze boekhouding misten en naar onze mening makkelijker
moest kunnen.”
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“Het grootste voordeel van Thinq is voor ons het gemak en
dat het ons enorm veel tijd bespaart. Als je als ondernemer
ergens tijd op kunt besparen, dan doe je dat ook. We
hebben maandelijks tijd ingeruimd om onze administratie te
voeren.
Eerst waren we veel tijd kwijt om alles uit te zoeken en op te
sturen. We nemen het hele administratieve proces voor
onze interim professionals over. We factureren aan onze
opdrachtgevers en versturen maandelijks een ‘reversed bill”
aan onze consultants.

“We kunnen onze btwbonnen eenvoudig
scannen of fotograferen
en direct uploaden via
Mijn Thinq.” Frederike Fennema

Hier kwam heel veel handwerk bij kijken en het was voor ons
een vervelend en remmend proces. Nu zijn we altijd bij. Als
we onze facturen versturen, worden die direct door Thinq
verwerkt.
Ook kunnen we onze btw-bonnen scannen of fotograferen
en direct uploaden via Mijn Thinq of de Thinq app. Waar we
ook zijn. Thinq verwerkt alles binnen twee werkdagen en zo
kunnen wij in de financiële monitor direct zien hoe we er
financieel gezien voorstaan.
Kloppen alle gegevens, welke facturen staan nog open en
wie moeten we een reminder sturen? De financiële
administratie is toch een belangrijk onderdeel van de
organisatie en daarom is het voor ons erg prettig dat we
altijd en overal inzicht hebben in onze financiële status.”

Hoe ervaar je het contact met Thinq?
“Ik ervaar het contact met de medewerkers van Thinq als erg
prettig. Als er iets is of als ik vragen heb, stuur ik een e-mail
en krijg ik altijd snel een reactie, zelf ’s avonds. Ik verkies email omdat ik zo ook altijd mijn correspondentie bij de hand
heb. Ook dit sluit weer aan op onze bedrijfsvoering en kan ik
altijd en overal raadplegen. Thinq is voor ons snel, flexibel
en overal beschikbaar. Dat het ons ook enorm veel tijd
bespaart is een groot bijkomend voordeel. Ik kan het dan
ook elke ondernemer aanraden.”
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Frederike Fennema:
Frederike Fennema is medeeigenaar van Naumac BV. Sinds
januari 2015 laat zij haar
boekhouding over aan Thinq.
www.naumac.com

