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BANKTRANSACTIES EN AFSCHRIFTEN
VERWERKEN IN DE BOEKHOUDING

"Het installeren van de app van Bizcuit was redelijk simpel in te richten

voor onze administratie. Het inregelen van de automatische

factuurverwerking en koppeling tussen onze bank en ons

boekhoudpakket Digtaal Kantoor was ook snel geregeld" aldus

Gijsbert. 

Voor de toekomst wil Loonbedrijf Stigter de de mogelijkheid bekijken

om het loonadministratiepakket van loket.nl te koppelen. Bizcuit biedt

de mogelijkheid om de salarisbatches  in te lezen in Bizcuit. Hierdoor

kunnen de salarisbatches eenvoudig klaargezet worden voor

goedkeuring in de Bizcuit app. Wanneer de batch is goedgekeurd in de

Bizcuit app kan de betaling ingepland en uitgevoerd worden. Hiermee

kan aanzienlijk veel tijd bespaard worden, en is bovendien de kans op

fouten minimaal.

.

"Bizcuit is gekoppeld aan ons boekhoudprogramma, Digitaal Kantoor.

Met deze app kunnen we onze banktransacties, bonnen en facturen

direct in ons bankboek verwerken. Het verloopt nu automatisch en dat

bespaart ons veel tijd" zo zegt Gijsbert Stigter, eigenaar van Loonbedrijf

Stigter.

GEBRUIKTE KOPPELINGEN

Bizcuit wordt gebruikt om de betalingen
en afschriften in het bankboek te krijgen
Gijsbert Stigter ▪ Eigenaar Loonbedrijf Stigter 

INSTALLATIE SNEL GEREGELD

KOPPELING
van bank met het

boekhoudpakket

INSTALLATIE
eenvoudig te installeren

en automatiseren

Loonbedrijf Stigter

OVER LOONBEDRIJF STIGTER

Loonbedrijf Stigter is een agrarisch loonbedrijf dat is gevestigd in

Snelrewaard. Ze beschikken over de nodige kennis, ervaring en een

machinepark om een uitgebreid dienstenpakket aan te bieden. Hoewel

hun werkzaamheden hoofdzakelijk agrarisch zijn (zoals gemengd

voeren, grasoogst, grondbewerking, maïsteelt, mestbewerking, sloot en

bermonderhoud, vloeibare kunstmest spuiten), bieden ze ook bredere

diensten aan (bijvoorbeeld grondwerk en mechanisatie). 

Loonbedrijf Stigter is een echt familiebedrijf met jarenlange ervaring,

waardoor ze beschikken over de  nodige kennis en kunde om hun

opdrachten professioneel uit te voeren. Ze werken met een enthousiast

team, met vakmensen die zich inzetten voor dit optimale resultaat. 
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