Het vakgebied ‘financiële verhouding tussen overheden’ is groot en de bedragen zijn enorm.
Gemeentefonds en Buig-uitkering samen bedragen € 35 miljard, en daarnaast nog diverse
specifieke uitkeringen. Het gaat al gauw om ± 70% van de gemeentelijke inkomsten. De
ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Bijna dagelijks verschijnen er nieuwtjes en
rapporten. Voor u als controller, financieel consulent of beleidsambtenaar onmisbare kost om
het werk te doen. Op internet is een hoop te vinden, maar het kost veel tijd en moeite op zoek
te gaan naar de juiste informatie. En vaak weet je niet eens dat er informatie beschikbaar is.
Dan is het fijn dat een organisatie met vakkundige redacteuren alles verzamelt, en vervolgens
de informatie op een gebruiksvriendelijke manier tot je brengt. Frontinfo is uw kennispartner!
Waarom kan Frontinfo voor u een meerwaarde bieden?
• Kennisportaal, te benaderen via website of app op de eigen smartphone
• Redactieraad met landelijk bekende kopstukken
• Kwalitatief hoogwaardige berichten, vaak voorzien van duiding
• Interactie met redactie en andere abonnees
• Actueel, boven op het nieuws
• Berichten worden u gebracht door middel van meldingen
• Uitgebreide zoekfunctie
• 24/7 beschikbaarheid
• Helpdesk met reactietermijn binnen 24 uur
Wie zitten achter Frontinfo?
Hetzelfde bedrijf dat ook Frontin PAUW en Frontin Buig ondersteunt. Daarnaast een team van redacteuren met landelijke
bekendheid op het vakgebied financiële verhouding tussen overheden.
Wat heeft u nodig?
Met uw eigen toegangscode (mailadres en wachtwoord) kunt u inloggen op de applicatie (zowel internet als smartphone).
Wat zijn de kosten?
Voor het gebruik van de applicatie wordt aan gemeenten een jaarlijkse abonnementsvergoeding in rekening gebracht. Dat
is voor 2018 € 1.250,= . Het tarief wordt jaarlijks geïndexeerd. Als het abonnement ingaat in de loop van het jaar wordt een
evenredig deel in rekening gebracht. Per account worden maximaal 3 inlogcodes verstrekt. Bij nieuwe abonnees wordt
eenmalig een entreebijdrage in rekening gebracht van € 250,= . Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Voor andere
organisaties dan gemeenten worden de tarieven op aanvraag verstrekt.
Helpdesk
Voor technische vragen over de applicatie en inhoudelijke vragen over financiële verhouding tussen overheden kunt u
terecht bij de helpdesk van Frontinfo. Deze is te bereiken via het informatiemenu binnen de webapplicatie. Ook kunt u
bellen met telefoonnummer 06 – 22 57 40 04. U krijgt reactie binnen 24 uur.
Nieuwsgierig?
Voor nadere informatie over Frontinfo kunt u terecht op www.frontinfo.nl.
Gratis proefabonnement
Frontinfo biedt u gedurende een maand een gratis proefabonnement aan. Neem gerust contact met ons op.

Contact
Frontinfo B.V.
Johan de Wittstraat 132, 3311 KJ Dordrecht

T: 06 – 22 57 40 04
E: dirk.jans@frontinfo.nl
W: www.frontinfo.nl

