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Hakkımızda

Neden ATSS’yi
tercih etmelisiniz

ATSS, 2013 yılında kurulmuş ve kadrosunda genç, iyi eğitimli ve esnek çalışanlar
bulunan bir işletmedir.
Her gün aynı motivasyonla, müşterilerimize en uygun desteği sunmaya ve onlara
en kapsamlı bilgileri sağlamaya çalışıyoruz. Başarılı ve verimli girişimciliğin,
serbest girişimci olarak faaliyet alanınıza göre hazırlanmış profesyonel tavsiyelere
dayandığı şüphesizdir.
Kalite ve müşteri odaklı çalışma hizmetlerimizin merkezinde yer alır. Sizi bir sayı
olarak değil, değerli bir müşteri olarak görüyoruz ve size kapsamlı, kişiselleştirilmiş
hizmet sunuyoruz.
Bizim için güven, müşteri-muhasebeci ilişkimizin temel taşıdır.

Profesyonel Ekip
İhtiyaçlara Uyarlı Muhasebe
Deneyimli
Dijital
Güvenilir

“

“

Hep birlikte modern çalışma
tutkumuzla daha güçlüyüz

Ticaretin Başkenti

MİSYON

VİZYON

ATSS Ticaret Merkezi

Kobi ve yeni işe başlayanların en
iyi partneri

İhtiyaçlara uyarlı en iyi KOBİ
muhasebesi

“

2013
AALST / şahıs şirketi kurma, ek iş kurma

Size ihtiyaçlarınıza göre hazırlanmış toplam bir paket sunuyoruz
ve bir tanıtım toplantısının ardından size bağlayıcı olmayan ve
ayrıntılı bir iş birliği teklifi sunmaya hazırız.

2016

Gent / ek işten ana işe geçiş, ilk elemanı
istihdamı

2019
5 tam zamanlı çalışanla hizmet sunma

2020
Verilerin dijitalleştirilmesi
bulut teknolojisi

2022

Destelbergen /ATSS Ticaret
Merkezinin açılışı

HİZMETLERİMİZ

“

“

Biz, işine tutkuyla bağlı, 10 yıldan fazla
deneyim sahibi profesyonel bir ekibiz

İşletme Muhasebesi
ATSS Boekhouding & Fiscaliteit [Muhasebe & Vergilendirme], bir girişimci
olarak sizin ihtiyaçlarınızı dinler ve şirket yönetiminizi kolaylaştırmanızın en
basit yolunu arar. Amacımız, bir girişimci olarak sizin şirketinizin
büyümesine odaklanmanızdır.
İhtiyaçlarınıza göre hangi muhasebe sisteminin şirketinize en uygun
olduğunu inceleriz. ‘Şirket içi muhasebe’ye ek olarak, kendi muhasebenizi
yapmanız için bir çevrimiçi muhasebe paketi sunuyoruz, bu sayede
gerektiğinde yeni düzenlemeler ve iyileştirmeler yapıyoruz.
Ayrıca, daha büyük şirketlerin iç muhasebecilerine defter tutma konusunda
tavsiyelerde bulunuyor ve rehberlik ediyoruz.
Sağladığımız muhasebe hizmetlerimizden
bazıları aşağıda sıralanmıştır:

İşletme Muhasebesi
Ticaret Merkezi
Ticari Bordrolama ve İK
İşletme Finansmanı

Muhasebenizin işlenmesi ve/veya denetlenmesi
Ara raporların hazırlanması
Yıllık hesap ve raporların düzenlenmesi ve sunulması
Sonuçlarınızın değerlendirilmesi ve analizi
KDV beyannamenizin hazırlanması ve kontrol edilmesi
Ticari planın hazırlanması ve mali yıl boyunca mali durumunuz hakkında
bilgilendirilmeniz
Ticari plan hazırlanması

Ticaret Merkezi
ATSS Ticaret Merkezi, yeni başlayanlar, KOBİ’ler ve hızlı büyüme sürecinde
olan şirketler için güvenilir bir partnerdir. Ofisleri, esnek çalışma alanlarını
ve toplantı odalarını kullanıma sunmanın yanı sıra birçok hizmet, destek ve
tavsiye de sağlıyoruz.
ATSS Ticaret Merkezi’nin Sağladığı Olanaklar
Sanal Ofis
Ofis alanı
E40'a yakın, birinci sınıf bir konumda ve araba ve toplu taşıma ile
kolayca erişilebilir lokasyon
Profesyonel sekreterlik
Telefonla kesintisiz hizmet
Kısa süreli iptal olanaklı sözleşmeler
Motive edici iş ortamı
Toplantı odası, mutfak, fotokopi ve faks odası

Ticari Bordrolama ve İK
Sosyal sekretarya.
Bir işveren olarak, bir bordro yönetimi başlatmak ister misiniz?
Bordro ve personel yönetiminizin doğru takip edilmesini ister misiniz?
Aylık bordro işlemlerinizi kolay ve verimli bir şekilde yürütmek ister misiniz?
ATSS Business Bordrolama ile sorunsuz yönetim ve bordro işlemeyi tercih
etmiş olursunuz.
Sosyal sekretarya olarak neden ATSS'yi seçmeliyim?
Sabit dosya yöneticisi, tek iletişim noktası
Esnek yaklaşım, hızlı geribildirim ve servis
Kişiye özel kaliteli hizmetler
Profesyonellerle iş birliği, yasal bilgiler ve
danışmanlık
Sabit fiyatlar
Çok daha fazlası

İşletme Finansmanı
Şirketinizin kârlılığının analizine dayanarak,
şirketinizin ekonomik sağlığını korumak ve/veya
optimize etmek için önerilerde bulunabiliriz.
Şirketiniz büyüdükçe ve geliştikçe, özel
müdahaleler gereklidir. Yeni başlayan birinin, işi
genişletmek, birleştirmek veya devretmek isteyen
yerleşik bir şirketten farklı önerilere ihtiyacı vardır.
Bir girişimci olarak, şirketinizin büyüme
sürecindeki bu belirli aşamaların her birinde, yetkin
ve güvenilir bir danışmana güvenebilmeniz çok
önemlidir.
Politikanız için gerekli desteği alabilmeniz için
sonuçları ve finansal durumu periyodik olarak
analiz ediyoruz.
Politikanız için gerekli desteği alabilmeniz için
sonuçları ve finansal durumu periyodik olarak
analiz ediyoruz. Büyümeniz için güvenilir bir
partner olarak yanınızdayız.

Dijital Platform
Durumunuzun gerçek zamanlı görünürlüğü
Falco'nun yapay zekâsı size mali durumunuz hakkında gerçek zamanlı bir
genel bakış sağlar.
Muhasebecinizle verimli etkileşim ve iletişim
Horus'un sunduğu dijital ortamlar sayesinde belge alışverişi ve belgelerin
toplanması kolaylaşıyor.
Tüm medya ortamlarında erişilebilirlik
Falco uygulamasına bir bilgisayar, akıllı telefon veya tabletten erişim
sağlanabilir.
Kolay faturalandırma
Falco ile müşterileriniz faturaları otomatik olarak ve sorunsuz bir şekilde
oluşturabilir ve düzenleyebilir.
Basit ve sezgisel bir arayüz
Anında kullanılabilirlik için
Etkileşimsel ve anlaşılır ekranlar
Falco, aktivitenizin günlük idaresinde size yardımcı olur!

Dijital muhasebenin faydaları:
Belgelerin dijital olarak kolayca teslim edilmesi
Tüm belgelerinizin tek bir platformda toplanması
Hesaplarınıza 7/24 erişim
Kullanımı kolay
Tek tıklamayla birden fazla faturayı aynı anda ödeme

info@atss.be

www.atss.be

+32 9 226 17 73
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