
Portemonnee Apps

‘Hebbe-apps’
omdefinanciële
warboelweer op
orde te krijgen
Metuw smartphone kunt u veelmeer dan
internetbankieren en contactloos afreke-
nen. Vijf apps voor ubeoordeeld opbasis
vangebruiksvriendelijkheid en kosten.

TomLoonen

Het gebruik van apps op onze
smartphones neemt een grote
vlucht, zeker voor financiële dien-
sten. Volgens een recent rapport
vanGoogle gebruikt 41 procent van
demensen de smartphone voor
een vorm van financiële dienstver-
lening. Dit gebeurt danmet behulp
vanminimaal twee financiële ap-
plicaties. Enmaar liefst 82 procent
gebruikt deze apps dan ook nog
eenswekelijks.

Wordt de smartphone nu nog
vooral gebruikt voor het contro-
leren van betalingen en het sal-
do, dit is aan het verschuiven naar
meer complexe producten en dien-
sten. Beleggen, verzekeren en fi-
nanciële planning zijn activiteiten
die steeds vaker worden genoemd
door de smartphonegebruiker.

Watmaakt een financiële app
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nou precies succesvol? Onlangs
maakte INGBank bekend amper
een jaar na de introductie te stop-
penmet Twyp, een onlinebetaal-
dienst. Hiermee konden consu-
menten, ook niet-klanten van ING,
elkaar betaalverzoeken sturen.
De toegevoegdewaarde voor de ge-
bruikers werd als te laag ervaren.

Hetmeest gehoorde argument
voor het downloaden van een app
is dat de gebruiker verwacht dat
zijn leven er beduidend gemakke-
lijker door wordt.Wil een applica-
tie vaak gebruikt worden, dan is
het gebruiksgemak, waaronder
een goede navigatie, van groot
belang.

Hoeweet uwelke apps er zijn?
Mond-tot-mondreclame blijkt nog
steeds demotor te zijn achter de
populariteit van apps.

Hieronder treft u vijf apps aan
met een beoordeling op basis van
drie criteria: toepasbaarheid in het
dagelijks leven, gebruikersvrien-
delijkheid en kosten. Natuurlijk
zit er enige subjectiviteit in de re-
censies,maar oordeelt u vooral
ook zelf.Mogelijkmaken ze u het
leven op financieel gebied een
beetje gemakkelijker.

H I
shet bijhouden van
eenhuishoudboek-
jenogwel vandeze
tijd?Het is tijdro-

venden vereist discipli-
ne. Toch isPocketEx-
pensehet overwegen
waard.Waar andere apps
in staat zijnombudget-
tenbij tehouden, ande-
re juistweer omhet re-
keningverloop te volgen
ofbetalingen tedoen, is
deze app in staat dit alle-
maal te combineren.Het
ismogelijk omdiverse
bankrekeningen tekop-
pelen.Ookcreditcards
kunnen toegevoegdwor-
den. Zokaner gebudget-
teerdworden voor een
eenmalige groteuitga-
ve,maar ookbezuinigin-
genkunnenzoeffectief
inzichtelijkwordenge-
maakt.Daarnaast ishet
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handigdatPocketExpen-
sedemogelijkheidgeeft
uitgaven traceerbaar te
maken ineenagenda-
weergave.Met grafieken
endiagrammenwordt
prachtig inzage gegeven
in inkomsten- enuitga-
venpatronen.Misschien
isdeappniet geschikt
vooruzelfmaarwellicht
wel vooruwpuberende
kinderen.Kosten: €0,00.
Daarbijmoetuwel ac-
cepterendat er een recla-
me voorbijkomt.Met een
kleinebijdrage schakelt
udatuit.

E
enappvan
eenNeder-
landsefin-
techstart-up,

waarmeezakgeld voor
kinderenkanwordenge-
spaard.De tijddatkin-
dereneeneuro toege-
stoptkregenopzondag
ligt ver achterons.Kinde-
renhebbenvaakwel een
spaarrekening,maar le-
rendewaardevangeld
pas laat. Zoalsoprichter
LiorBornshtainhet ver-
woordt: ‘Kinderenden-
kenvaakdatgelduitde
muurkomt.’Ouders ver-
rekenendepersoonlij-
keuitgavenvaakniet
methet (digitale) zak-
geld.Daarnaastwillen
kinderenhungeldonli-
negebruikenvoor tele-
foonabonnementenen
iTunes-kaarten.Het leuke
vandeapp isdatuwkin-
derenviaeen ‘compani-
on’-appkunnenmeekij-
kenhoeveel zegespaard
enuitgegevenhebben.
Otly! isdrukdoendeom
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links te leggenmetban-
kenomzorealtime inza-
ge tegeven inhetbetaal-
verkeer.Numoetdatnog
handmatig.OnderdeEu-
ropesebetaalrichtlijn
PSD2wordtdit verleden
tijd.Dit voorjaarwordthet
mogelijkdatkinderendi-
gitaalautorisatie vragen
aanhunoudersvooreen
aankoopineenwinkel.
Deoudersautoriseren
enbetalendezeaankoop
endezewordtverrekend
metderekeningbijOtly!.
Dekinderenkrijgendan
eendigitalegiftcardwaar-
meezedirectdeaankoop
kunnendoen.Metdeapp
voordeouderskunnen
diezienwatenhoeveel
hunkroostuitgeeft.De
app is gratis.

Z
oektueencom-
plete,Neder-
landstaligebe-
leggingsapp

zonderonnodige frat-
sen?Dan isde app In-
vesting.comwellicht iets
vooru.Deappzegt te
kunnenbogenopmaar
liefst 11,6miljoenunie-
kebezoekerspermaand.
Ukunt er realtimefinan-
ciëlemarkten volgen
enzo’n40.000financië-
le instrumenten.Er zijn
streaminggrafieken, ac-
tueel financieel nieuws,
technischeanalyses en
een ‘brokersdirectory’ be-

Investing.com3

schikbaar.Handig is een
economischekalender
endemogelijkheidom
eenvoudig eeneigenpor-
tefeuille te volgen. Ide-
aal voormensendie zeer
actief zijn indefinancië-
lewereld.Misschienéén
minpuntje: er is veel re-
clame,maardeapp is
danookgratis.
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H
erkentudit?
Eengrote
stapel visite-
kaartjesop

uwbureau ligt steeds in
deweg.Destapel groeit
enophetmomentdatu
hetkaartje vandieene
persoonmoethebben,
moetudehele stapel
doorwerken.MetCam-
card isdat verleden tijd.
Umaaktaldiepapieren
visitekaartjesdigitaal en
slaat zeop.Er zijnnog-
alwat vandit soort apps,
maareenvoudmaakt
Camcardaantrekkelijk.
Zokuntuadressenvrij
eenvoudigautomatisch
laten toevoegen.Heton-
derlinguitwisselenvanvi-
sitekaartjes is eenvoudig,
maarer isookeen inter-
facemete-mailmogelijk.
Tot slot ishetmakenvan
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selectieskinderlijk een-
voudig.Er zijn tweekleine
nadelen.Het zogenoem-
de ‘duplexing’ isnietmo-
gelijk.Er zalduseen foto
vanzowelde voor- als
deachterzijdegemaakt
moetenworden.Ende
opmaakvande tekstop
basis vande foto isniet al-
tijdaccuraat.Handmati-
geaanpassingenzijndan
nodigdoordatdeappbe-
paalde lettertekensniet
herkent.Deapp isgratis
tot tweehonderdcontac-
ten,daarnabetaaltu tij-
delijk$0,99.

E
en van de gro-
tere lasten voor
ondernemen-
demensen is

het voeren van de boek-
houding. Betalingen via
de bank zijn nog eenvou-
dig te ordenen,maar zo-
dra er bonnetjes aan te
pas komen is de kans op
chaos groter. Eenhan-
dige app omdebonne-
tjes te scannen, te rubri-
ceren en te archiveren
is Shoeboxed. De onder-
neming bestaat nu bij-
na 10 jaar enheeftmaar
liefst eenmiljoen gebrui-
kers.MikeHourigan van
Shoeboxed geeft aan dat
het principe simpel is.
Het bonnetje wordt inge-
scand endirect verwerkt.
De toepasbaarheid van
de app ligt dus in de kwa-
liteit van het inscannen.
Mike stelt dat 90% vande
informatie van een bon-
netjemeteen goed in-
gelezenwordt. De rest
moet helaas handmatig
bijgewerkt worden. De

Shoeboxed4

meest uitgeklede variant
van Shoeboxed is gratis.
Er kunnendan vijf bon-
netjes permaand inge-
scandworden, de ove-
rige zult u handmatig
moeten toevoegen. Voor
veel zelfstandigen zal
dit niet toereikend zijn.
Met een klein abonne-
ment zal de gemiddel-
de zzp’er wel gered zijn.
Daarmee kunnenmaan-
delijks vijftig bonnetjes
verwerkt worden. Vervol-
gens exporterennaar bij-
voorbeeldQuickBooks,
Evernote enExcel is
probleemloos. Kosten:
$9,95 permaand voor
een Lite-abonnement.
Na eenproefperiode is
welminimaal een jaar-
contract vereist.
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