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DC BLOEM
Facturatie/ boekhoudpakket



Al meer dan 20 jaar ontwikkelt en levert 
DC AutomatiseringsGroep kassa’s, facturatie-, boek-
houd- en orderprogramma’s aan met name  bloemisten. 
Als specialist weten we dan ook precies waar, en hoe 
we u veel werk uit handen kunnen nemen. 

DC Bloem hebben we ontwikkeld op basis van onze 
ervaring in de bloemen-branche. Het is een software-
pakket ten behoeve van facturatie, boekhouding en 
relatiebeheer. Hiermee regelt u  eenvoudig de totale 
administratieve organisatie van uw bedrijf. Makkelijk 
en tijdbesparend! 

Facturatieprogramma
Het facturatieprogramma van DC Bloem heeft een 
 eenvoudig menu met duidelijke aanwijzingen. 
 Hierdoor kan iedereen direct aan de slag met DC 
Bloem. Niemand hoeft een cursus te volgen om een or-
der te verwerken of een factuur te maken. Zo  bespaart 
u met DC Bloem meteen al tijd en kosten. Facturatie 
is aan veranderingen onderhevig, dat weet u als geen 
ander. Bedrijven veranderen, het ondernemersklimaat 
 verandert en de fiscus verandert. 
Daarom zorgen we ervoor dat DC Bloem twee keer per 
jaar wordt ge-update. 

Een volledig en actueel inzicht in uw financiële 
 bedrijfssituatie, dat is wat DC Bloem u biedt. Ook uw 
klantenbestand is gedetailleerd en actueel. Zaken als - 
‘hoeveel orders moet ik nog facturen?, ’wat was de omzet 
op rekening van de afgelopen maand?’ en ‘wie zijn mijn 
nieuwste klanten?’ - tovert u met een druk op de knop 
tevoorschijn. Makkelijk, snel en efficiënt; DC Bloem. 

Boekhoudprogramma
Uw grootboekadministratie zelf verwerken heeft een 
aantal zeer belangrijke voordelen. Zo geeft het u 
 inzicht in uw bedrijfssituatie, kunt u op tijd bijsturen 
als u ziet dat zaken niet goed lopen en bespaart u ook 
nog eens op uw accountants-kosten. Naast  bloemisten 
 gebruiken ook veel professionele accountants kantoren 
DC Bloem voor hun boekhouding. Dit omdat ook zij de 
hiervoor genoemde voordelen belangrijk vinden. Maar 
ook vanwege het gebruiksgemak van het  programma 
en de vele mogelijkheden. 
Deze zijn namelijk legio. U kunt binnen het programma 
aangeven hoeveel balans-, winst- en  verliesrekeningen 
u wilt gebruiken. 

Uniek is dat u deze op een later tijdstip kunt  aanpassen. 
Verder beschikt het programma over een inkoop- 
en verkoopboek, een memoriaal en een kas-, bank- 
en  giroboek. Daarnaast heeft u een aantal vrij in te 
 geven dagboeken tot uw beschikking; bijvoorbeeld 
voor meerdere bank- of girorekeningen. En kunt u 
 binnen één scherm verschillende boekingen tegelijk 
 verrichten. 

Het programma controleert automatisch uw 
 boekingen door het saldi van de dagboeken op een 
scherm te tonen en te berekenen of u geen foutieve 
 boekingen heeft verwerkt. Heel veilig!

Relatiebeheer
Een ander onderdeel van het DC Bloempakket is het 
relatiebeheer van uw debiteuren en crediteuren. 
Met dit uitgebreide programma is het bijvoorbeeld 
 mogelijk om aanvullende tekst in te geven bij uw 
 klanten. Zo leert u uw klanten heel goed kennen en 
kunt u een specifieke klantgroep een mailing sturen of 
een  aanbieding doen. Met DC Bloem verhoogt u dus 
uw rendement!

DC programma’s werken samen
Voert u in DC Kassa een nieuwe klant in, dan kunt u 
deze klant direct een factuur sturen met DC Bloem. Een 
verwerkte order is ook meteen zichtbaar in DC Bloem, 
en een aangepast artikel is gelijk beschikbaar in DC 
Order. Ook zijn orders die u via DC Kassa op rekening 
zet direct verwerkt in DC Bloem. DC Bloem verzamelt 
bovendien uw orders per klant; makkelijk want dan 
bepaalt u zelf het moment om hiervoor een verzamel-
factuur te versturen. Kortom de DC producten leveren 
u veel voordeel op!

Onze service
Wij weten als geen ander hoe belangrijk efficiënte 
facturatie- en boekhouding in uw zaak is. En ook zelf 
hebben we relatiebeheer hoog in ons vaandel staan. 
Wij garanderen dat onze producten aan uw wensen 
voldoen. Mede doordat onze relatie met u pas  begínt 
wanneer u een product van ons afneemt. Uiteraard 
 laten we u de vele mogelijkheden van DC Bloem 
graag zien tijdens een demonstratie bij u in huis: maak 
 hiervoor een vrijblijvende afspraak met één van onze 
specialisten via telefoonnummer
0345- 545080 of per email: info@dcag.nl.  
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