WingsConnect

De samenwerking eindklant/externe boekhouder
is optimaal met Wings Online aangevuld met WingsConnect
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Probastraat 7 • 2235 Westmeerbeek
www.wings.be

U gebruikt een eigen lokale licentie van Wings Boekhouding en u wilt
uitbreiden met WingsConnect voor 1 of meerdere klanten
•
•
•
•

•
•
•

Wij stellen uw licentie gratis beschikbaar via het Wings Online platform en u kan Wings Online
gebruiken zolang uw SA actief blijft
U kan zelf dossiers overplaatsen die u online wilt gebruiken
U krijgt gratis 1 Wings Online toegang, de activatiekost is voor u ook gratis
De prijs voor uitbreiding met het abonnement WingsConnect voor omvorming van grafische formaten
naar leesbare pdf bedraagt 20,- per maand. Over al de dossiers in de licentie kunnen tot 2500
pagina’s OCR herkenning worden toegevoegd; per extra schijf van 2500 pagina’s wordt 10,- extra
aangerekend
Gebruik tot 5 mailboxen is inbegrepen
Te boeken documenten zitten klaar per dossier/per dagboek via deze WingsConnect mailoptie
Het aantal mailboxen (totaal in alle dagboeken over alle dossiers) kan worden uitgebreid:
5,-/maand
tot 20 mailboxen
10,-/maand
tot 50 mailboxen
20,-/maand
tot 100 mailboxen
10,-/maand
per extra 100 mailboxen

U gebruikt nu WingsOnline en u wilt uitbreiden met WingsConnect
•
•

•
•
•

U beschikt al over de benodigde Wings Online toegang(en)
De prijs voor uitbreiding met het abonnement WingsConnect voor omvorming van grafische formaten
naar leesbare pdf bedraagt 20,- per maand. Over al de dossiers in de licentie kunnen tot 2500
pagina’s OCR herkenning worden toegevoegd; per extra schijf van 2500 pagina’s wordt 10,- extra
aangerekend
Gebruik tot 5 mailboxen is inbegrepen
Te boeken documenten zitten klaar per dossier/per dagboek via deze WingsConnect mailoptie
Het aantal mailboxen (totaal in alle dagboeken over alle dossiers) kan worden uitgebreid:
5,-/maand
tot 20 mailboxen
10,-/maand
tot 50 mailboxen
20,-/maand
tot 100 mailboxen
10,-/maand
per extra 100 mailboxen

Met WingsApp geeft u aan de klanten die dit vragen consultatiemogelijkheden: zo wordt
hun iOS/Android smartphone of tablet een verlengstuk van hun Wings Boekhouding

Uw klanten beschikken u over de boekhoudkundige informatie die hen
aanbelangt:
•
Hun boekhoudkundige documenten altijd bij de hand
•
Zij sturen documenten voor verdere boeking door naar u (vb. kasticket)
•
Geboekte documenten (facturen) kunnen zij raadplegen en bekijken
•
Zij raadplegen openstaande posten klanten en leveranciers
•
Zij Raadplegen omzetten klanten en leveranciers
•
Met de juiste rechten is ook hun resultatenbalans beschikbaar
U bepaalt welke onderdelen zij kunnen consulteren.
WingsApp is volledig gratis, ook voor klanten die zelf geen
boekhoudprogramma Wings hebben, maar waar de externe
boekhouder Wings Boekhouding gebruikt in de Online uitvoering.
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