Tarieven

Yuki tarieven
In deze brochure vind je de mogelijkheden van werken met Yuki. Bekijk hier alle opties en de bijbehorende t arieven.

Na het lezen van deze brochure nog een
vraag? E-mail naar of bel met het salesteam.





sales@yuki.nl

010-2019734

Kies je kantoorlicentie
Functionaliteit

Basis

Professional

Enterprise

€ 145

€ 345

Op aanvraag

Yuki (backoffice) accountancy software
Ticket Support*
Onbeperkt aantal interne gebruikers
Steekproef functionaliteit
Kwaliteitsmonitor & controle
Tevredenheidscheck
Vestigingsportals mogelijk
Dynamische workflow
Gepersonaliseerde URL
Per maand

Kantoor Basis
Yuki biedt alle voordelen van een geautomatiseerd boekhoudplatform. Dit betekent dat de backoffice getransformeerd
wordt tot een volledig digitale backoffice. Zo werk je sneller, efficiënter en overzichtelijker.
Kantoor Basis is een sterk startpunt voor een gedigitaliseerde boekhouding. Deze licentie is geschikt voor iedereen die
tot 100 administraties voert en met een team werkt dat niet groter is dan vijf medewerkers.
Kantoor Professional
De features van Kantoor Professional zorgen ervoor dat je precies de resultaten kunt behalen die jij wilt behalen.
Dit geeft je de ruimte om je volledig te focussen op een sterke samenwerking met klanten en op het optimaliseren van
jouw service.

Deze licentie geeft je concrete inzichten in processen en resultaten. Zo worden onder andere je administraties
automatisch gecontroleerd en krijg je dankzij de tevredenheidscheck inzicht in de mening van klanten. Daarnaast krijg
je toegang tot de kwaliteitsmonitor, een overzichtelijk dashboard waarmee je de kwaliteit van administraties kunt
monitoren, bijsturen en optimaliseren. Kantoor Professional stelt je in staat een ongelimiteerd aantal administraties
voeren.
Kantoor Enterprise
Het online boekhoudplatform maximaal benutten? Met Kantoor Enterprise haal je alles in huis voor volledig
geautomatiseerde en gedigitaliseerde werkzaamheden. Op deze manier ben je in staat altijd de beste resultaten voor
jouw klanten te behalen.
Kantoor Enterprise geeft je de mogelijkheid om bedrijfsprocessen dankzij een dynamische workflow te digitaliseren en
automatiseren. Daarnaast krijg je bij deze licentie ook een gepersonaliseerde URL. Benieuwd wat de mogelijkheden en
tarieven van deze licentie precies zijn? Neem dan contact met ons op.
Extra optie: Kies voor white label
Yuki en alle bijbehorende communicatie volledig personaliseren? White label geeft je de mogelijkheid de Yuki omgeving
aan te passen op basis van je eigen stijl en branding. Het eenmalige tarief hiervoor is €500.

Kies voor meer ondersteuning
Met de ondersteuning van Ticket Support krijg je binnen 24 uur reactie op de ticket die je hebt ingediend, dit is altijd inbegrepen. Geïnteresseerd in meer ondersteuning? Bekijk in de volgende tabel de extra mogelijkheden.

Support

Ticket

Telefonisch

Inbegrepen

+€ 155

Gold

Online ticket support
Telefonisch support tijdens onboarding
Telefonisch support na onboarding
Vaste supportmedewerker
Elke maand een analyse van de portal
Maandelijks bezoek van Customer
Success Manager
Per maand

+ € 405

Start met de juiste kennis
Basic Training
Je hebt een kantoorlicentie gekozen, je weet wat voor support je nodig hebt, maar je wilt Yuki natuurlijk ook maximaal in
kunnen zetten. Hiervoor is de Yuki Basic Training. De kosten hiervoor zijn €750 per kantoor. Bij deze training geldt een
maximum van acht medewerkers om een zo effectief mogelijke training te kunnen geven.
Follow-up Training
De follow-up training geeft je medewerkers alle nodige verdieping. Samen met onze trainers duik je nog dieper de
software in, en leren we je hoe je domeinen beter kunt automatiseren en controleren. Daarnaast beantwoorden we alle
eventuele vragen over de software. Deze training kost €750 per kantoor. Om optimale resultaten en diepgang te kunnen
garanderen wordt ook deze training gegeven voor een maximum van acht medewerkers.

Aan de slag met administraties
Aan elke financiële administratie koppelen we standaard veel functionaliteit, zoals scan-en-herken, UBL-facturen ophalen
en verwerken, en een app voor op de telefoon. Daarnaast krijgt je klant toegang tot de basic- of plusportal voor ondernemers. In deze portal kan de ondernemer onder andere facturen aanleveren, vragen stellen, het archief inzien, de financiële
monitor bekijken en bankkoppelingen beheren.

Financiële administratie en
portal voor ondernemers

Basis

Plus

€ 7,50

€ 20

Financële monitor
Online archief
Scan en Herken
Bankkoppeling (ABN, Rabobank, ING, Knab)
UBL verwerken en ophalen
Facturen opmaken in eigen huisstijl
Digitaal facturen versturen
Handmatig herinneringen versturen
Betalingen gebundeld aanleveren en betalen
Per maand

Haal nog meer uit het platform
Meer uit het Yuki platform halen? Dan kun je kiezen voor extra functionaliteiten om de portal voor je ondernemers mee
uit te breiden. Zo kun je nog beter, gemakkelijker en efficiënter samenwerken met jouw klanten.*

Module

Tarief per maand

Online factureren en betaallijst

€ 12,50 (portal plus)

Salariskoppeling

€ 2,50

Vreemde valuta

€ 10

Webservice (1.001 tot 5.000 calls per dag)

€ 10

Webservice plus (5.001 > calls per dag)

€ 100

WKR

Gratis

Handig om te weten
Aan de portal voor ondernemers zitten een aantal
beperkingen:
•
•
•
•

Maximaal één gebruiker in de administratie
Je kunt vanuit de kwaliteitsmonitor niet
doorklikken naar winst- en verliesrekening
Geen CRM functionaliteit
Minder functionaliteit in factuurmodule:
automatische herinneringen, periodieke
facturen en prijslijsten zitten hier niet in.

*Voor de speciale ondernemerslicentie gelden er andere tarieven en voorwaarden, bekijk deze bij ons uitgebreide
partnerprogramma.

Vragen?
We staan altijd klaar om vragen over de mogelijkheden en tarieven te beantwoorden.
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