UITBESTEDEN FINANCIËLE ADMINISTRATIE
Uw financiële administratie omvat meer dan een overzicht van inkomsten en uitgaven. In een uitdagend
economisch klimaat worden markten steeds internationaler, volgen veranderingen in wet- en
regelgeving elkaar snel op en wordt ook de administratie steeds complexer. Uw klanten stellen steeds
hogere eisen en het is moeilijker dan ooit om u als leverancier te onderscheiden - ongetwijfeld zou u
het liefst meer doen in minder tijd. Dat kan, samen met Centric. Besteed uw financiële administratie aan
ons uit en u kunt zich weer richten op uw primaire proces.

•

Wat doen wij voor u?

Branche- en klantspecifieke finance of
administratie

Wij kunnen de volledige administratie van u overnemen:

•

van grootboekregistratie tot incasso en van debiteuren-

Branche- en klantspecifieke operationele
processen/administraties

administratie tot voorraadadministratie.
Voert u een branche- en/of klantspecifieke administratie?
Geen probleem, onze goed opgeleide en ervaren experts
zijn op vele terreinen thuis. En u krijgt de handen weer vrij
om dat te doen waar u goed in bent.

Onze financiële diensten omvatten
•

Grootboekregistratie

•

Creditmanagement en facturatie

•

Debiteurenadministratie

•

Incasso

•

Betalingsverwerking

•

DSO-rapportages

Waarom Centric?

•

Crediteurenadministratie

Centric is niet de enige aan wie u uw financiële

•

Betalingen

administratie met een gerust hart kunt uitbesteden. Wat

•

Creditcardreconciliatie

zijn onze plussen?

•

Elektronische inkoopfactuurverwerking

•

Jarenlange ervaring in verschillende branches

•

Subsidieadministratie

•

Wij voldoen aan alle wet- en regelgeving

•

Projectadministratie

•

Centric is flexibel en verandert met u mee

•

Vaste Activa-administratie

•

Nederlandse service centers

•

Voorraadadministratie

•

Centric is meer dan een administratiekantoor: we

•

Liquiditeitenbeheer

maken uitgebreide rapportages en kunnen u
adviseren over het verbeteren van de business.

Inzicht

Over Centric

Hebt u altijd de juiste informatie paraat bij het nemen van

Centric biedt Software Solutions, IT Outsourcing,

beslissingen of verlaat u zich nog weleens op uw

Business Process Outsourcing en Staffing Services. Met

onderbuikgevoel? Centric heeft een speciale afdeling die

gekwalificeerde professionals, technologische

businessanalyses maakt en u zo van de harde cijfers

oplossingen en IT- en administratieve dienstverlening,

voorziet waarmee u gefundeerd beslissingen kunt

zorgt Centric ervoor dat klanten zich op hun kerntaken

nemen.

kunnen richten. Door diepgaande kennis van IT te
koppelen aan jarenlange ervaring met specifieke

Klanten aan het woord

brancheprocessen, onderscheidt Centric zich van

AVR, Nederlands grootste verwerker van niet-

traditionele IT-leveranciers en administratieve

herbruikbaar afval en leverancier van duurzame energie,

dienstverleners.

over de samenwerking met Centric: “De samenwerking
met Centric ondersteunt AVR in het continu verbeteren

Meer weten?

van de kwaliteit en efficiency van de financieel-

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw

administratieve processen.”

organisatie? Neemt u dan contact met ons op via de
onderstaande gegevens.

Shell Nederland Verkoopmaatschappij: “Centric voelt
goed aan hoe haar dienstverlening aansluit op de wensen
van Shell en meer bijzonder die van de ondernemers die
de stations namens Shell beheren. Zij willen hun volle
aandacht richten op hun klanten en kunnen niet veel tijd
besteden aan systemen voor personeelszaken,
accounting en IT. De hulp daarbij van Centric is dus zeer
welkom en wordt gewaardeerd.” (bron: jaarverslag 2013).

Uw voordelen op een rij
•

Al meer dan 12 jaar volwaardig business partner op
het gebied van financiële dienstverlening. BPO,
consultancy en detachering: alles onder één dak!

•

Ook BPO-diensten op het gebied van HR en
salarisadministratie

•

Advies op onder andere fiscale regelgeving

•

Onze organisatie combineert denken en doen

•

Specialistische kennis is in de organisatie geborgd

•

Kostenbesparing doordat meerdere klanten gebruik
maken van reeds gedane investeringen voor
financiële pakketten

•

Korte communicatielijnen

V 1.0

www.centric.eu/bpo

bpo@centric.eu

+31 33 450 48 70

