Module Urenregistratie (optioneel)
URENREGISTRATIE
De module Urenregistratie is een van de ruim 30 optionele
modules van e-Captain. Een urenregistratiesysteem van eCaptain is een systeem dat de mogelijkheid biedt om online
uren te boeken en gegevens te exporteren.

Doordat online alle gegevens bijgehouden kunnen worden
is constant inzicht in de gerealiseerde uren mogelijk. Dit
maakt tevens een dubbele registratie van uren overbodig.
Het systeem kenmerkt zich in algemene zin door een grote
eenvoud, een rapportagefunctie en een exportfunctie.
Er zit een koppeling tussen de geregistreerde uren en de
facturatie waardoor de te factureren uren automatisch naar
de artikelkaart in e-Captain gaan en dus klaar staan voor
facturatie of incasso.

aftrekposten in de
inkomstenbelasting voldoet
 Time management
 Overzicht bedrijfsactiviteiten
incl. niet-facturabele uren

RAPPORTGENERATOR
De rapportgenerator biedt u eenvoudig een overzicht van:
 Verloop van gewerkte uren
 Verhouding totaal gemaakte
uren en gefactureerde uren
 Eenvoudig te exporteren naar
een spreadsheet programma

Deze functies maken het eenvoudig om richting
opdrachtgevers factuurgegevens te verzamelen. Ook kan
naar de belastingdienst eenvoudig aangegeven worden in
hoeverre aan het urencriterium voldaan wordt.

UREN BIJHOUDEN
U kunt de uren bijhouden ten behoeve van:
 Factureren aan
opdrachtgevers
 Aantonen dat u aan het
urencriterium voor bepaalde

MODULE 6 WEKEN GRATIS PROBEREN
Onze optionele modules, enkele modules waaronder de
module Online betalen uitgezonderd,
kunt geheel
vrijblijvend 6 weken uitproberen. Informeer er naar bij een
van onze medewerkers.
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Module Urenregistratie (optioneel)
URENREGISTRATIE
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van de module
Factureren of e-Captain in het algemeen neem dan contact
op met een van onze medewerkers: mail naar
helpdesk@e-captain.nl of bel met 073-614 14 40.
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