Alles wat u nodig heeft voor
een zorgeloze ritregistratie!

Direct starten (gratis)
Voldoet aan Belastingdienst
Flexibel in gebruik

zakelijk &
particulier

Ritregistratie applicatie
voor Apple iOS en Android

www.easyrit.nl

25.000+
tevreden
gebruikers

EasyRit is een handige app voor iOS en Android voor het registreren van
uw zakelijke en privéritten ten behoeve van de Belastingdienst, werkgever,
accountant, debiteuren of uw eigen administratie.

Mijn EasyRit
ONLINE BEHEER

De app is gekoppeld aan Mijn EasyRit, de online b
 eheeromgeving voor
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inzage, n
 abewerking en exporteren van uw rittenadministratie, rapportages,
het beheren van adressen en voertuigbeheer.

Fleet Manager 2.0
VOOR ZAKELIJKE GEBRUIKERS

Mijn ritten in 2017

Speciaal voor bedrijven biedt EasyRit de module Fleet
Manager 2.0. Met deze functie beheert u c entraal de ritten van
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werknemers en bedrijfsauto’s. Direct te gebruiken voor uw
administratie.
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Cloudopslag
GPS locatie

VEILIG OPGESLAGEN

AUTOMATISCHE INVOER

U synchroniseert uw ritten met de Nederlandse cloud servers
van EasyRit. Zo bent u zeker van veilige dataopslag met 24/7

De EasyRit app maakt gebruik van GPS

toegang tot uw rittenadministratie.

functionaliteit. Hiermee wordt auto
matisch (indien gewenst) uw locatie
opgehaald en ingevoerd. Zo registreert u
binnen enkele tellen een rit.

Tag manager

Rapportages

EXTRA INFORMATIE

PERIODIEK EN AUTOMATISCH

Elke rit kunt u voorzien van een tag; extra

U ontvangt automatisch periodiek uw rapportage, in te stellen

informatie waar u later eenvoudig op

zoals u wenst. Eenvoudig exporteert u ritten naar Excel. Het

kunt filteren. Zo kunt uw ritten flexibel

declareren van uw kilometervergoeding aan debiteuren of

categoriseren naar wens, bijvoorbeeld

bewijslast voor de fiscus wordt hiermee tamelijk eenvoudig!

op basis van debiteur, eindbestemming,
contactpersoon, project, etc.

www.easyrit.nl

Bent u als werkgever op zoek naar een applicatie voor het
beheren van de ritten van uw medewerkers? En wilt u uw
bedrijfsprocessen automatiseren om kosten te besparen en
af van die papieren rompslomp?

Grip op alle bedrijfsritten
Geautomatiseerde periodieke rapportage

Meer weten?

	Rapportages direct te verwerken in salarisadministraties,
boekhouding, debiteuren declaraties...
Full service helpdesk, ook voor uw medewerkers

Kijk voor meer informatie en

Nederlandse cloud servers

tarieven op:

Één bedrijfsaccount met één factuur

Type rit
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Ritregistratie applicatie
voor Apple iOS en Android

