Een abonnement op BOA-Online
Via de website www.boa-online.nl kunt u zich aanmelden voor een
abonnement of een vrijblijvende demoversie. Deze demoversie is een week
geldig en kunt u zelf omzetten naar een permanent abonnement.
Op de website www.boa-online.nl vindt u tevens alle actuele prijzen en
voorwaarden.

Order
Administratie
Steeds meer klanten en bestellingen ?

Voor vragen over BOA-Online neemt u contact op met uw BOA-agent:

BOA-Online is een product van Bizz'Co. Voor vragen over de producten
van Bizz'Co kunt u als volgt contact met ons opnemen:
Bizz'Co
Europalaan 79A
5531 BG Bladel

Tel
Fax
Web
Mail

0497 360147
0497 360148
http://www.bizzco.nl
info@bizzco.nl

Op al onze aanbiedingen zijn de algemene voorwaarden van BOA-Online van toepassing.
Deze algemene voorwaarden kunt u van de website http://www.boa-online.nl downloaden.

Groei mee met BOA-Online !

BOA-Online is toekomstgericht.
Als u groeit, dan groeit BOA-Online
met u mee.
Geen investeringen in dure PC's en
servers, softwarepakketten,
onderhoudscontracten, geen
beheerproblemen.

Klanten

Klanten

BOA-Online is
tijdbesparend: U legt
de gegevens van uw
klanten en artikelen of
diensten eenmalig vast.
Met deze gegevens kunt
u telkens opnieuw orders
invoeren en leverbonnen
afdrukken. En met deze
orders maakt u in een
handomdraai uw facturen aan.

Artikelen

Artikelen
U bent begonnen met Excel voor uw bestellingen en door de groei van
uw bedrijf is deze werkwijze niet meer overzichtelijk.
BOA-Online is een orderadministratie waarmee u uw verkopen
administreert. Online betekent dat u altijd en overal toegang heeft tot uw
administratie. 24 uur per dag, 7 dagen in de week vanaf elke willekeurige
computer met internetverbinding.

BOA-Online geeft u het overzicht
in uw administratie terug.

Facturen

BOA-Online is overzichtelijk en
precies genoeg. U begint met de
basismodule van BOA-Online. Als u
extra functies wenst, dan kiest u zelf
voor een uitbreiding van uw BOAOnline met een standaard module of
met een stuk maatwerk, geheel naar
uw wensen.
Oftewel: U betaalt alleen wat u
daadwerkelijk gebruikt. Niet meer en
niet minder.
Dat maakt het werken met BOAOnline zo prettig: overzichtelijk en
precies genoeg.

Orders
Orders

Facturen

