
 
 
  

ABIN online boekhouden 
 

 
ABIN online boekhouden 
is een online boekhoudpakket 
dat volledig is ontwikkeld door 
YOB voor een naadloze 
samenwerking tussen 
accountant en klant en dat 
volledig is geïntegreerd met 
AccountView. 
 
ABIN online boekhouden 
is volledig web-based.  
Dit programma is functioneel en 
gebruiksvriendelijk. Met een 
internetverbinding kunt u aan 
de slag, waar het u maar 
uitkomt. Met een persoonlijke 
toegangscode logt u in via de 
website van ABIN (www.abin.nl). 
Eenmaal in het 
boekhoudsysteem kunt u uw 
administratie raadplegen, 
bijwerken en kunt u factureren. 

 
Veilig zaken doen 
Met ABIN online boekhouden heeft u geen 
dure software en updates nodig. U betaalt 
een vast bedrag per maand en werkt altijd 
met de laatste versie.  
Strenge veiligheidseisen zorgen er voor 
dat u altijd via een beveiligde verbinding 
werkt en dat uw gegevens niet voor 
derden toegankelijk zijn. 
 
Unieke combinatie 
ABIN online boekhouden bestaat uit 
modules. Door koppeling van benodigde 
modules richten we het helemaal naar 
wens in. Van registratie tot volledig 
geautomatiseerde bedrijfsadministratie. 
ABIN online boekhouden groeit eenvoudig 
mee met uw bedrijf; modules kunnen in 
een later stadium geïntegreerd worden.  

 
Meedenken en vooruitkijken 
Heeft u vragen bij de 
boekhouding, maak dan gebruik 
van de online ondersteuning van 
ABIN. Uw adviseur kan realtime 
met u meekijken en vragen 
direct beantwoorden. 
 
Ook kan hij uw boekhouding 
controleren en feedback geven. 
Het grote voordeel: u hoeft 
geen gegevens uit te wisselen en 
bespaart zo tijd.  
 
Nog een voordeel, uw adviseur 
heeft inzicht in uw financiële 
resultaten en kan, samen met u, 
de koers voor de toekomst 
bepalen. 
 

http://www.abin.nl/


 

 

Per extra medewerker            € 10,- 

 

Per extra bedrijf            € 10,- 

 

Facturering            € 15,- 

 U maakt zelf uw verkoopfacturen  

 U heeft factuurhistorie tot op artikelniveau  

 U kunt creditfacturen en herhaalfacturen aanmaken  

 Verwachte omzet direct zichtbaar in GBR-schema  
 

 

Kostenplaatsadministratie           € 15,- 

 U kunt uw administratie naar eigen inzicht splitsen in kostenplaatsen  

 U heeft direct inzicht in resultaten per kostenplaats  
 

 

Boekhouden             € 22,- 

 U voert uw administratie (evt. samen met ABIN)  

 U heeft direct inzage in uw administratie  

 Inclusief mogelijkheid tot elektronisch inlezen bankafschriften  

 In uw administratie heeft u toegang tot uw klanten, leveranciers en grootboek  

 Diverse overzichten staan tot uw beschikking 

 
Meekijkfunctie            € 10,- 

 ABIN voert uw administratie  

 U kijkt mee en heeft direct inzage in uw administratie  

 Inclusief dashboard functionaliteit  

 De meekijkfunctie is de minimale module. Andere modules zijn aanvullend 

 

 Uw contactpersonen zien uw administratie zoals 
zij gewend zijn, in AccountView 

 U ziet uw administratie echter in ABIN online 
boekhouden, powered by YOB 

 YOB is ontwikkeld voor ondernemers, niet voor 

boekhouders 

Prijzen zijn per maand en excl. BTW 


