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Vraagt u als intermediair WBSO subsidie aan voor 
uw klanten? Met behulp van WBSO-Online kunt  
u uw klanten eenvoudig en beter ondersteunen.

Alle communicatie van (concept) aanvraag tot en met de beschikking 
verloopt via de beveiligde WBSO-Online portal. Dus geen gevoelige 
bedrijfs- en persoonsgegevens meer versturen via de onbeveiligde 
e-mail. Wel zo veilig. Doordat oude WBSO-aanvragen geïmporteerd 
kunnen worden, beschikt u altijd over alle informatie. De WBSO-
Online portal voorkomt fouten en bespaart tijd door automatische 
checks en triggers. Door de rechtstreekse koppeling met RVO kunt u 
met één muisklik al uw WBSO-aanvragen direct indienen.

Doordat uw WBSO-Online portal bovendien continu monitort of 
de realisatie van de verschillende WBSO (deel)projecten nog op 
schema loopt, kunt u uw klanten completer adviseren en daar waar 
nodig actief bijsturen. Hierdoor versterkt u de dienstverlening en 
klantbinding en helpt u uw klanten de maximale subsidie te  
realiseren! De WBSO-Online portal wordt compleet uitgevoerd in de 
look-and-feel van uw organisatie.

www.wbso-online.nl    077 - 320 2000

WBSO-Online voor subsidie intermediairs

WBSO onlinee
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animatie
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https://youtu.be/AKQmhHEDf3E


WBSO-Online voordelen voor de klant
Zeker als uw klant meerdere WBSO-projecten heeft, vereist het aanvragen, 
administreren en verantwoorden van de subsidie de nodige zorgvuldigheid en 
capaciteit. Om dit proces soepel, veilig en snel te laten verlopen heeft Gilde-BT  
de WBSO-Online portal ontwikkeld.

Als uw klanten van WBSO-Online gebruik maken, 
profiteren ze van een gebruiksvriendelijk systeem. 
Dit ondersteunt het bedrijf én alle betrokken WBSO-
medewerkers gedurende de gehele projectperiode 
actief, niet alleen bij de aanvraag maar juist bij de 
urenregistratie en de verantwoording van de (deel)
projecten. Zo kunnen medewerkers via smartphone 
uren registeren en WBSO-verantwoording (o.a. foto’s, 
documenten) uploaden in de portal.

WBSO-Online kan ook gekoppeld worden aan 
de huidige urenregistratie. Als intermediair of als 
projectleider hoeft u binnen het bedrijf dus nooit 
meer achter urenstaten of bewijslast na te jagen. 
Samen met uw klant stelt u WBSO-Online slechts 
één keer in en WBSO-Online regelt het verder 
automatisch. Met WBSO-Online zijn alle uren, 
administratie en bewijslast realtime overzichtelijk  
in één portal beschikbaar!

Gilde-BT Software is een van Nederlands grootste 
full service ICT-dienstverleners gespecialiseerd in 
ICT-oplossingen rondom subsidie-beheersystemen 
voor nationale en internationale subsidie-regelingen. 
Onze klanten zijn O&O fondsen, brancheorganisaties, 
(subsidie)adviesbureaus, multinationals en  
MKB-bedrijven uit geheel Nederland.

Meer informatie ontvangen?
Vraag vrijblijvend een demo 
aan op www.wbso-online.nl of  
bel ons op 077- 320 2000.
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