
- Module facturatie:                  - Module Statistieken Pro:

Facturen printen Selectie overzicht niet gemaild

Facturen mailen PFD en UBL Selectie overzicht niet betaald

Facturen opslaan Selectie overzicht niet geboekt

Facturen exporteren Selectie overzicht niet geprint

Facturen pakbon Overzicht omzetbelasting laag

Facturen verzameld of direct Overzicht omzetbelasting hoog

Factuur korting Overzicht omzetbelasting totoaal

Automatisch factureren Overzicht totaal exclusief btw

        Herinneringen: Overzicht administratie kosten

Herinneringen printen Overzicht credit vergoeding

Herinneringen mailen Overzicht openstaande orders

Herinneringen exporteren Overzicht gemiddeld factuurbedrag

Herinneringen op 3 niveaus Overzicht aantal facturen per klant

Automatisch herinnering kosten Overzicht aantal order per factuur

        Orderbeheer: Overzicht per periode

Orders direct invoeren

Orders opslaan en verzamelen                  - Module Grootboek boekhouding:

Direct klanten aanmaken Onbeperkt aantal dagboeken

Direct artikelen aanmaken Zowel incl. als excl. btw te boeken

Ongelimiteerde order omschrijving In- en Verkoopboek

Korting per regel Inteligente rekeningkoppeling

Administratiekosten opslag Onbeperkt aantal boekingen

Credit vergoeding opslag Overzichten journaalposten

Openstaande order overzicht Overzichten boekingsverslag

        Relatiebeheer: Overzichten per vrije periode

Factuuradres Overzichten per type boeking

Bezorgadres Overzichten één of meer rekeningen

Klantnummer vrij te bepalen Overzichten openstaande/gesloten posten

Buitenlandse factuur Zoeken op omschrijving

Maximaal uitstaand bedrag per klant Zoeken op factuurnummer

Wel/Geen @ factuur per klant Zoeken op boekstuk

Administratie kosten per klant BTW overzichten per periode

Klanten in groepen indelen BTW berekening automatisch

Notities per klant/gebruiker Overzichten per categorie

Automatische facturatie instelling Balans overzichten per periode

Artikel en/of artikelgroep korting per klant Balans overzichten totalen

Meerdere email adressen per klant Winst & Verlies per periode

         Zakelijke klanten: Rekeningschema aangeleverd

Onbeperkte contact personen Rekeningschema volledig aanpasbaar

Inlog aanmaak per contact persoon Rekeningen in categorieën in te delen

Facturen in- / excl. btw BTW koppelen aan rekeningkaarten

Crediteuren informatie Deelbetalingen altijd in beeld

Afzonderlijk factuur-/bezorg adres Meerdere betalingen in één keer boeken

        Artikelbeheer: Exporteerbaar naar MS excel

Omzetgroepen onbeperkt Automatisch inlezen bankafschriften (CAM053.XML)

BTW gekoppeld aan artikelgroep

Printen artikelen alle of per omzetgroep                  - Module bestellingen:

Overzicht artikelen alle of per per omzetgroep Bestelling oneindig vooruit plaatsen

Vrije keuze artikelnummers Bestelling per bezorgblok ingeven



Barcode en/of eigen artikelnummer Notatie speciale bestellingen (bruids-rouw)

Zoeken op artikelomschrijving en artikelnummer Speciale bestelling per datum melding

Artikelen exporten Herhaling per zelfde bestelling

Artikel etiketten printen Herhaling per bestelling aanpasbaar

Artikel voorraadbeheer Automatische bezorgtarieven aanpasbaar

Artikel onder de voorraad notatie Kaartjes selectie uit voorbeelden

Artikel/afbeelding online publiceren Kaartjes prijs automatisch

Leverancier koppelen aan artikel Meerdere producten per bestelling

Notatie inkoop/verkoopprijs Overzicht bestellingen in dagdeel

        Factuur statistieken: Overzicht per werknemer

Overzicht per klant Overzicht per klant

Overzicht per periode Overzicht per periode

Overzicht per periode soort Afdruk op verzendorganisatie papier

Overzicht aantal order Externe bestellingen:

Overzicht gemiddeld factuurbedrag Online bestel formulier incl. afbeeldingen

Export naar MS excel Direct online bestellen door klanten

Orders direct in factuur systeem

Orderbevestiging per mail


