PSOhub lanceert PSOhub voor de
Accountants & financiële dienstverleners in
Nederland
PSOhub Software B.V. introduceert
PSOhub voor de Accountants & financiële
dienstverlener en combineert practice
management software met taakbeheer.
AMSTERDAM, NOORD HOLLAND,
NEDERLAND, May 17, 2022
/EINPresswire.com/ -- PSOhub
Software B.V. introduceert PSOhub
voor de Accountants & financiële
dienstverleners. Deze cloud-based
PSOhub voor accountants & financiele
software oplossing combineert de
dienstverleners
traditionele practice management
software met taakbeheer. PSOhub
wordt op dit moment gebruikt in meer dan 40 landen. .
PSOhub biedt een unieke combinatie van functionaliteit; met taakbeheer (via een Kanban board
met drag & drop), opdrachtmanagement, urenregistratie, resource planning en facturatie.
Daarnaast heeft PSOhub integraties met financiële
pakketten (Exact Online, Twinfield, Moneybird en vele
andere) van het kantoor. Wat uniek is aan deze propositie
PSOhub is een uniek
is dat de taken in het practicemanagement pakket beheert
practicemanagement
kunnen worden, om zo de voortgang te kunnen vergelijken
platform die
met de besteding van kosten en uren versus de
accountantskantoren en
opdrachtovereenkomst. PSOhub heeft een naadloze
administratiekantoren helpt
koppeling met de CRM systemen zoals Hubspot, Microsoft
om beter en efficiënter te
Dynamics 365 en Salesforce, maar kan ook Stand-Alone
kunnen werken”
gebruikt worden.
Martijn van der Hoeden,
Founder
“PSOhub is een uniek practicemanagement platform die
accountantskantoren en administratiekantoren helpt om beter en efficiënter te kunnen werken,
met steeds meer vaste prijs opdrachten, geeft alleen het boeken van uren, niet voldoende

inzicht in de voortgang van je opdracht, met PSOhub heb je een alles-in-één oplossing in de
cloud en voor slecht 8,50 euro per gebruiker per maand”. - Martijn van der Hoeden, Founder
PSOhub maakt gebruik van AI- en machine learning-technologie. Het monitort activiteiten door
middel van integraties met je agenda en je GPS en kan automatisch de urenregistreren, die later
geaccordeerd kunnen worden. Door de voorspellende functionaliteiten worden de gebruikers op
tijd geinformeerd als opdrachten over budget of over de afgesproken tijd heengaan. Daarnaast
voorspelt het wanneer er capaciteitsproblemen ontstaan.
Over PSOhub
Onze missie is om de leider te zijn in self-driving professional services automation. Met 30+ jaar
ervaring in het bouwen van PSA-Software zijn we toegewijd aan het leveren van oplossingen die
zorgen voor repetitieve en tijdrovende administratieve taken, waardoor teams van kleine
bedrijven hun ambities kunnen verwezenlijken en slimmer kunnen werken.
Martijn van der Hoeden
PSOhub Software B.V.
+31612636385 ext.
email us here
Visit us on social media:
LinkedIn
This press release can be viewed online at: https://www.einpresswire.com/article/572812658
EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors
try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something
we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire,
Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable
in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.
© 1995-2022 Newsmatics Inc. All Right Reserved.

