Wat vinden klanten van Altra

Advies & Training van…

…hun bedrijfssoftware King en hun King-dealer Altra”.
Onderstaand treft u een aantal knipsels aan uit reacties en E-mails die klanten van ons
hebben geschreven naar aanleiding van de aanschaf of het gebruik van King software.
Ik zal mij eerst even voorstellen,
Mijn naam is Gerard Voortman en ik ben directeur/eigenaar van 4 modewinkels Le Thème women en
jeugdmode in o.a. Rijssen, Apeldoorn en Barneveld. Daarnaast run ik een groothandel in kindermode
met de merknamen LT-01 en LT-Milano.
In 1995 zijn wij gestart met 1 winkel en wij hebben dit de afgelopen 15 jaar telkens verder uitgebouwd.
Sinds 5 jaar werk ik met King software voor mijn administratie. De keuze voor King is heel duidelijk: „ik
zocht een boekhoudpakket waarmee ikzelf en mijn accountant goed uit de voeten konden”. “Met mijn
meao diploma uit de vorige eeuw en een middag cursus bij ALTRA-training kan ik heel goed met het
programma King omgaan”. Het voordeel van KING ten opzichte van ons vorige pakket is is dat het
heel gebruiksvriendelijk is.
Ik kan mooie lijsten draaien uit KING wat betreft Openstaande posten van debiteuren en natuurlijk een
balans en VW, perfect.
Sinds een 1 jaar is er een nieuwe medewerkster op onze administratie die nog nooit “van boekhouden
gehoord had” bij wijze van spreken en die ik in een enkele dag tijd het boeken helemaal geleerd heb.
“Het inkloppen van facturen is natuurlijk geen leuke bezigheid voor een ondernemer en daarom moet
je hier ook zo weinig mogelijk tijd mee verdoen”. De lijsten die het pakket genereert; daar heb je wat
aan als ondernemer.
“Indien nodig belt onze boekhouder even in in ons boekhoudprogramma en lost dan op afstand even
onze vragen of problemen op”. Dit komt natuurlijk zeer zelden voor.
Het voordeel van ALTRA training is dat zij ons enorm geholpen hebben met het opzetten van de
administratie met alle benodigde grootboekrekeningen enz. Bij ALTRA geen grote supportafdeling
waar je nooit direct antwoordt krijgt maar gewoon even naar Nijverdal bellen en ze helpen je direct.
Perfect!

King in ons bedrijf.
Als manager van een internationale technische groothandel was ik op zoek naar
een pakket wat gebruiksvriendelijk was, en zodanig uit te breiden dat wij er in onze
technische groothandel jaren mee vooruit konden. Ook buitenland moest tot de
mogelijkheden behoren. We hadden veel specifieke eisen m.b.t. het artikelbestand.
Ik mag wel zeggen dat het allemaal goed gelukt is, want Altra heeft eerst
geïnventariseerd wat wij precies nodig hadden en daarna een uitgebreide logistieke
versie van het programma KING geleverd. Vooral het relatiebeheer en
orderbehandeling werkt geweldig krachtig, onze verkoop is er erg content mee.
Van elk artikel kunnen we dankzij Altra ook direct doorklikken naar een map met
specs op onze server, een PDF oproepen en allerlei eigen specificaties terugzien in
King en er zelfs uitgebreid op zoeken en sorteren. Dit was precies wat we wilden.
Wellicht gaan we nog de logistiek uitbreiden met handterminals en scannen, maar
dat is een volgende stap die voor de komende jaren op de planning staat. Tot zover
bevallen King als software en Altra als aanspreekpunt ons uitstekend.
Johan Dijkstra, MGT Holding

“RO CONSULTANCY WERKT NAAR VOLLE TEVREDENHEID MET KING “
Sedert de begin jaren 90 werkt RO Consultancy al met KING.
RO Consultancy te Schalkhaar is reeds jarenlang actief op financieel-juridisch en
fiscaal gebied en met name voor het MKB.
Behoudens het voeren van administraties voor klanten, gebruiken wij KING uiteraard
ook voor onze eigen administratie en indien klanten dit wensen om zelf de
administratie te voeren dan bevelen wij KING altijd aan.
WAAROM KING GEBRUIKEN? :
Het antwoord is simpel. KING is een uitermate klantvriendelijk programma en ook
heel goed bruikbaar voor gebruikers met “mindere boekhoudkundige kennis”.
De output is erg duidelijk en overzichtelijk en wat vooral voor het MKB van belang is
“de prijs-kwaliteit verhouding”.
Vergelijkbaar met bijv. Exact is KING goedkoper en gebruiksvriendelijker.
HET BELANG VAN EEN DEALER
Altra is een bedrijf met korte lijnen en altijd bereikbaar. Geeft uitstekende service en
heeft behoudens van KING ook “verstand” van een juist computergebruik.
Daarnaast geeft het ook cursussen op gebied van Windows, Word en Excel, vrijwel
onmisbaar in een geautomatiseerde omgeving.
King en SWT
Stichting Welzijn Twenterand (SWT) kwam voor het eerst in contact met Altra Training in 2008. Zij
bleken een leverancier te zijn van het programma King. Voor ons was dit mooi dicht bij de deur. Maar
eenmaal in contact met het bedrijf van Alfred en Petra bleek al snel dat ze niet alleen een
ongelooflijke know how hebben over King, maar ook over meer zaken zoals het werken met Word,
Excel, Explorer en projecten- en urenregistratie. Dat laatste kan ook allemaal in King.
King is een programma dat voor elk bedrijf maatwerk kan leveren. Het bedieningsgemak is voor al
mijn werknemers uitermate vriendelijk en te begrijpen.
Samen met Alfred hebben we een presentatie gehouden aan onze 15 werknemers om urenregistratie
in te voeren. Vooral in ons vak betekende dit een cultuurverandering, maar de presentatie was zo
goed en praktisch dat alle werknemers al snel het nut ervan inzagen.
Omdat wij als organisatie ook maatschappelijk ondernemen zij wij steeds op zoek naar financiële
middelen door middel van specifieke maatschappelijke projecten, buiten de reguliere subsidie van de
overheid. Om de reguliere subsidie en de projectgelden goed te scheiden is King een uitkomst.
Altra
Alfred en Petra zijn voor mij personen die zich met hart en ziel inzetten voor hun bedrijf.
De sterke punten zijn het creatief meedenken, de persoonlijke benadering, oplossingen aandragen die
het meest effectief zijn voor onze organisatie en afspraken nakomen.
Alfred en Petra weten waar ik in de toekomst naartoe wil met mijn organisatie. Met het maken van die
kwaliteitsslag kan ik de kennis van Altra Advies & Training goed gebruiken.
Marcus Elzinga, Alg. Manager

Over de cursus King.
Ik heb een 2-daagse King cursus gevolgd afgelopen 7 en 8 Oktober 2010, en ik
heb er echt héél veel van geleerd.
Ik ben echt een stuk wijzer geworden sinds ik bij jullie ben geweest.
Ik heb goede uitleg gehad hoe ik met King om moet gaan, en heb het in
praktijk al aardig onder de knie.
Bedankt voor jullie gastvrijheid, en de heerlijke lunch op beide dagen.
Met vriendelijke groet,
Aecom Communications
Lizette Melissant - de Vogel

Hebaco en King.
Hebaco Bakovenbouw BV is een bedrijf dat professionele en innovatieve bakovens
produceert en reviseert voor bakkerijen.
Wij werken sinds 2001 tot onze tevredenheid met King voor onze handelsondermening. Het is
een overzichtelijk programma en voor een ieder makkelijk om mee te werken. Ook het
boekhoudprogramma is makkelijk, een druk op de knop en elk overzicht welke je wenst, komt
naar voren!
Natuurlijk blijven er altijd persoonlijke wensen, maar hiervoor kunnen wij bij Altra terecht
die ons daarbij begeleidt.
Alie Dommerholt
(bedrijfsleider)
Wij werken met King…
Color Up is een toonaangevende groothandel, importeur, distributeur en
kennispartner in de lak- en schadebranche. Onze klanten bestaan uit
autoschadebedrijven, fleet-owners, industrie en leveranciers van zwaar materieel.
Met hulp van onze King dealer ALTRA zijn we in 2006 van Exact overgestapt op het
softwarepakket van King.
Vooral door de perfecte samenwerking met Alfred ging de overstap van Exact voor
DOS naar King perfect en zonder problemen.
Sinds korte tijd hebben we een vernieuwde website en Alfred heeft ons fantastisch
geholpen met het opzetten van een webwinkel, die naadloos gekoppeld is met
King. Dus stap voor stap groeit King met ons mee.
Wij zijn heel erg tevreden over King en onze dealer ALTRA.
Met vriendelijke groet,
Color Up B.V.
Trudy Kolman
WWW.Colorup.nl

Waarom King en Altra?
In september 2010 hebben we IXion Adviesgroep opgericht. Zonder administratieve
ervaring en collega’s die ons op weg konden helpen moesten we op zoek naar een
programma waar een “leek op dit gebied” mee zou kunnen werken. Via
advertenties van King kwamen we bij Altra in Nijverdal terecht.
Na een uitvoerige presentatie was de keus snel gemaakt: King, voor het
overzichtelijke programma, en Altra voor twee cursusavonden op maat. Nadat
Alfred de Leeuw bij ons op kantoor de software had geïnstalleerd konden we twee
weken later onze geheel eigen administratie draaien.
Voor vragen kan ik altijd bij Altra terecht, één mailtje is genoeg om een uitgebreid
antwoord retour te krijgen.
Ook de helpdesk van King is doorlopend beschikbaar en bieden mij als leek alle
steun. Ik ben zo enthousiast geworden dat ik zelfs een cursus boekhouden ben gaan
volgen….! Kortom, King is voor mij een zeer gebruiksvriendelijk programma, waar ik
mede door de hulp van Altra steeds beter vertrouwd mee raak. En onze financiële
administratie? Die ziet er volgens onze accountant prima uit.
José Haenen,
Secretariaat IXion Advies en Aanbesteden BV
Raalte, 25 juni 2010

Wilt u ook méér doen in minder tijd, en gaan werken met het gebruiksvriendelijke King?
Of meedoen aan een leuke en praktijkgerichte cursus bij ons?

Bel of mail ons vrijblijvend voor informatie!
ALTRA ADVIES & TRAINING | Ooievaarsbek 20 - 7443 TD Nijverdal
Tel.: (0548) 62 08 87 | E-mail info@altratraining.nl | www.altratraining.nl

