Het financiële kompas dat
uw bedrijf op koers houdt

De enige app die ondernemingen
en boekhouders écht laat
samenwerken.
Verfrissend eenvoudig
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KMO’s houden
van TOCO
Zet koers naar steeds meer business. Vanuit uw
thuishaven in de cloud verbindt TOCO u met
alle mogelijke dienstverleners, uw boekhouder,
bank, sociaal secretariaat en overheidsdiensten.
Dat maakt uw financiële takenpakket een stuk
eenvoudiger. TOCO is dus niet zomaar een applicatie, maar uw hardwerkende rechterhand.

Eén centraal dashboard
Stel uw documenten digitaal ter beschikking van al uw
partners. Scan, herken, communiceer, ontvang slimme herinneringen en betaal in een paar muisklikken. Zo worden al uw
repetieve taken geautomatiseerd en heeft u meer tijd voor wat
er echt toe doet. Eén login, da’s meer dan genoeg.

Een 360° zicht op uw resultaat
Met TOCO heeft u steeds uw actuele Silverfincijfers bij de
hand. Het is een instrument dat u werkbaar inzicht verschaft,
zo kan u snel gefundeerde beslissingen nemen. Bovendien
heeft u vanuit uw dashboard toegang tot al uw bankgegevens.

Maak komaf met papier
Een 100% digitaal platform maar met meer slagkracht dan uw
huidige online archief. Alles verloopt automatisch, wij zorgen
ervoor dat alles goed terechtkomt. Uw gegevens zijn veilig
versleuteld en 24/7 beschikbaar.

Betaal en factureer supermakkelijk
Maak professionele facturen, verstuur automatisch herinneringen en ontvang facturen in pdf, jpeg of UBL. Bovendien haalt
TOCO automatisch alle betalingsinformatie uit uw inkomende
facturen. Het enige wat u moet doen is de betaling goedkeuren.

TOCO houdt van
accountants
Een vooruitstrevend platform waarmee je al uw
klanten beheert.

Weg met piekmomenten
Het zweet breekt u niet langer uit als het afsluiten van de BTW
nadert. Alle documenten werden de voorbije maanden regelmatig opgeladen door uw klanten. Ontbreekt er hier of daar
nog een stuk? Simpel... neem contact op via uw TOCO.

100% digitaal
Maak komaf met die hele papierwinkel. Met TOCO is het makkelijk documenten centraliseren én opzoeken. Delen met uw
KMO-klanten, bank en sociaal secretariaat wordt zo kinderspel. En maak je geen zorgen of alles wel goed terechtkomt,
dat nemen wij voor onze rekening.

Meer tijd voor advies
Dankzij de continue instroom van werkklare informatie, houdt
u meer tijd over voor interpretatie en financieel advies. Met
uw focus op strategische dienstverlening hebben uw klanten
niet alleen een bekwame boekhouder aan u, maar ook een
gewaardeerde zakenpartner.

Integreer met uw boekhoudprogramma
TOCO is geen boekhoudprogramma, maar vereenvoudigt de
uitwisseling van gegevens en houdt uw communicatie kort en
krachtig. U werkt ongestoord verder met uw vertrouwd boekhoudprogramma, wij zorgen voor de integratie.

Together Connected
Onze merkbelofte.
Helder en eenvoudig centraliseren en communiceren.
Het zit er allemaal in.
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