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Wie is moni?
Moni is jouw financiële afdeling op afstand. Met moni
besteed je je administratie uit en heb je intensief contact
met je persoonlijke controller aan de hand van
maandelijkse analyses en rapportages.
Wij zijn moni.
Driving intelligent business

Hoe helpt moni ondernemers en organisaties?
Wij zijn ervan overtuigd dat creativiteit en ondernemerszin in
combinatie met business intelligence bedrijven naar nieuwe hoogten
kan stuwen. Lang niet iedere ondernemer ziet dit, of maakt daar slim
gebruik van. Daarom zien we het als onze missie deze werelden bij
elkaar te brengen. En jou daarin mee te nemen.

Hoe doen we dit?
We bieden een unieke serviceformule.
Bewezen cloud-based financial tech oplossingen combineren we
met onze kennis van zaken.
Door een continue dialoog met je persoonlijke financial controller
leer je het beste uit je business te halen.
Zo creëren wij krachtige ondernemers. Die ondernemen aan beide
kanten van het spectrum. Die financiële data met intuïtie en
creativiteit vertalen en hun bedrijf op volle kracht vooruit brengen.

Hoe ziet onze service eruit?
Zodra je kiest voor moni gaan we samen aan de slag.

Administratie
Moni neemt je administratie van A↓Z uit handen.
We verwerken je financiële data realtime en verzorgen je BTWaangifte.
Jij bent verzekerd van kwaliteit en continuïteit.

Controlling
Jouw persoonlijke controller neemt je maandelijks mee in analyses
en prognoses.
Samen optimaliseren we jouw business.
Nieuwe inzichten geven richting aan je volgende stap.

Advies & support
Hoe meer je weet, hoe beter je beslissingen.
We adviseren je pro-actief en komen met concrete oplossingen.
We kennen je bedrijf en de branche waarin je opereert. Samen
brengen we je business verder.

Welke abonnementen zijn er bij moni?

Laten we praten!
Samen gaan we jouw bedrijf naar een hoger plan tillen. Dat doen we
met overzicht en inzicht in de financiële kant van je onderneming. Zo
kun jij je ondernemershart volgen en tegelijk de beste beslissingen
nemen. Daar doen we het voor.

Maak gebruik van onze gratis scan van jouw adminstratieve
proces op onze website om te kijken hoe wij jou kunnen helpen.
Contact
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info@moni.nl
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