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Inzicht in uw financiële presta-
ties is essentieel. Versmonitor 

heeft speciale softwarepak-
ketten waarmee u dit inzicht 

gemakkelijk verkrijgt. Als Keur-
slager kunt u gratis gebruiken 

maken van de Versmonitor 
Index. 

Daarnaast worden gegevens automa-
tisch vergeleken met de regionale en 
landelijke ontwikkelingen van vergelijk-
bare bedrijven. Op basis van deze over-
zichtelijke managementinformatie kan 
strategisch sturing worden gegeven aan 
het bedrijf. Afhankelijk van de informa-
tiebehoefte kan worden gekozen uit 
drie softwarepakketten: Versmonitor In-
dex, Versmonitor Light en Versmonitor 
XL. 

optimalisatie bedrijfsvoering
De totale bedrijfsadministratie staat 
overzichtelijk en veilig in de ‘cloud’. Dat 
wil zeggen dat u deze gegevens via de 

website van Versmonitor kunt benade-
ren op een smartphone app en webap-
plicatie (website). Daarnaast kan de 
software met ieder boekhoudpakket 
worden gekoppeld en volledig geauto-
matiseerd financiële gegevens inlezen. 
Vooraf wordt samen met een professio-
nele adviseur alle belangrijke data in 
kaart gebracht. Hieraan worden kriti-

sche prestatie-indicatoren met een 
kleurstelling gekoppeld. Zodoende kunt 
u via een snelle rapportage direct inzicht 
krijgen in de prestatie en hoe deze zich 
verhoudt met het resultaat van voor-
gaand jaar of het budget.

Maximaal rendement met mini-
male inspanning
Per boekingsperiode kunt u gerealiseer-
de of cumulatieve waarden invoeren, 
zowel geautomatiseerd als handmatig. 
Contracten, facturen, z-totalen en jaar-
rekeningen zijn in een beveiligd digitaal 
dossier opgenomen. Hierbij is het zelfs 
mogelijk om met een smartphone docu-

menten zoals facturen te fotograferen 
en direct toe te voegen. Het software-
pakket is zeer gebruiksvriendelijk en 
speciaal ingericht voor versspecialisten. 
Door te kiezen voor Versmonitor be-
spaart u kostbare tijd aan administratie 
en krijgt u grip op resultaat! Kijk voor 
meer informatie op www.versmonitor.
nl. 

Versmonitor Tekst Steven Aldershoff

Keurslagers krijgen  
grip op resultaat 
met Versmonitor

Gebruik van Versmonitor Index  
is voor Keurslagers gratis

Keurslagers nemen dagelijks beslissin-
gen richting een succesvollere toekomst. 
Maar op basis van welke informatie 
wordt de juiste route gekozen? Natuur-
lijk is ondernemersinstinct belangrijk, 
maar bedrijfsdata zijn het fundament 
waarop verder kan worden gebouwd. 
Versmonitor biedt ondernemers actueel 
inzicht in de operationele en financiële 
prestaties het bedrijf. Speciaal ontwik-
keld voor de versbranche en de comple-
te oplossing voor versspecialisten.

Keuze uit drie
Door gebruik te maken van Versmonitor 
krijgt u wekelijks inzicht in onder andere 
omzet, marge, klanten en besteding. 

Keurslagers aan het woord

gratis Versmonitor index 
Speciaal voor u als Keurslagers heeft u 
de mogelijkheid om kosteloos gebruik 
te maken van de Versmonitor Index. 
Hiermee krijgt u wekelijks inzicht in 
onder andere omzet, marge, klanten en 
besteding. U vult de gegevens van uw 

Franny van linschoten  
Keurslager van Linschoten

‘Ik heb gekozen voor de 
Versmonitor Light versie. 
Elke week voer ik gegevens 
in en ik kan direct op mijn 
smartphone de belangrijk-
ste aandachtspunten zien. 
Het geeft mij de mogelijk-
heid om direct te sturen. De 
uitkomsten bespreek ik na-
tuurlijk ook met mijn team. 
Vooral de app op de smart-
phone vind ik een uitkomst. 
Daarnaast is alles gekop-
peld met de administratie 
van mijn boekhouder. Dui-

delijk minder werk en alle cijfers zijn sneller beschikbaar. 
Het zou fijn zijn als nog meer Keurslagers deelnemen aan 
de Versmonitor Index, want des te beter is de benchmark.’

Henk van 't slot  
Keurslager Groeneveld
 
‘Ik maak gebruik van de 
Versmonitor XL module. De 
complete ontzorging van 
mijn administratie is het be-
langrijkste argument ge-
weest om naar dit pakket 
over te stappen. Het concur-
rerende tarief is natuurlijk 
mooi meegenomen. Ik stuur 
wekelijks op mijn belang-
rijkste KPI’s en hoef geen 
uren meer te stoppen in het 
verwerken van mijn admi-
nistratie. Mijn administratie 
is iedere week bijgewerkt 
en zelfs de salarisverwerking verloopt een stuk eenvoudi-
ger. Zo heb ik meer tijd voor de zaken die ik echt leuk vind: 
mijn klanten, mijn team en mijn producten! Doe ook mee 
met de Versmonitor Index en ervaar het gemak.’ 

Direct inzicht met de Vers- 
monitor app op mijn smartphone

Geen papieren administratie, maar 
overzichtelijke digitale dossiers

Keurslagerij in en kunt direct uw resulta-
ten vergelijken met andere Keurslagers. 
Alle informatie is gemakkelijk in te voe-
ren en te bekijken met uw smartphone 
(app) of computer. Meld u dus snel aan 
voor de gratis Versmonitor Index. 

Meer informatie?
Neem voor meer informatie, aanmelden 
voor de gratis Index of een vrijblijvende 
afspraak contact op met Oscar de Klijne, 
tel. 033-7200922 of stuur een e-mail 
naar oscar@versmonitor.nl. <<




