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- Werken waar u maar wilt
- De nieuwste standaard
- Computer kapot? gewoon
doorwerken op een andere!
- Vrijblijvende demonstratie
- Veel besparen met E facturatie
- Perfecte service
- Data nooit verloren
- Groene software

DC AutomatiseringsGroep
al meer dan 25 jaar uw partner in automatisering

DC AutomatiseringsGroep
DC Bloem Online
Al meer dan 25 jaar ontwikkeld en levert
DC AutomatiseringsGroep kassa’s, facturatie-, boekhoud- en orderprogramma’s aan met name
bloemisten. Als specialist weten we dan ook als geen
ander hoe wij u werk uit handen kunnen nemen!
DC Bloem Online de nieuwste ontwikkeling op
automatiseringsgebied. Werken in de cloud wil
zeggen, u heeft geen software meer op uw systeem
maar alles draait op internet. Dit heeft vele voordelen,
één van de belangrijkste voordelen is wel het feit dat u
uw programma kunt gebruiken waar u ook bent. Zelfs
op vakantie kunt u bij uw gegevens. Indien uw
computer defect gaat kunt u met behoud van data op
een andere gewoon verder werken, zo kunnen we u
nog veel meer voordelen aangeven.

bij u op locatie demonstreren zodat u zelf kunt zien en
uitproberen of DC Bloem Online bij uw bedrijf past.
Om een indruk van de mogelijkheden te geven hierbij
een paar speerpunten van DC Bloem Online:

* Facturen printen en mailen. Door E-facturatie
bespaart u ruim € 2.50 aan kosten per factuur.
* U klanten gescheiden in zakelijke en
particulieren.
* Al uw orders in één overzichtelijk overzicht
gestructureerd in voor-, namiddag en gehaald.
* Automatische herinnering aan/van facturen.
* Helpdesk van 8.30 t/m 21.00 uur ter beschikking
* Zeer uitgebreide klanten registratie
* Uitgebreide statistieken met btw notificatie

DC Bloem Online kenmerkt zich door, ondanks zijn
compleetheid, in eenvoud in gebruik. Testen hebben
uitgewezen dat collega bloemisten zonder handleiding
direct met het programma uit de voeten kunnen.
Zoals u gewend bent van DC AutomatiseringsGroep
gaan wij niet over één nacht ijs en is het programma
dan ook in de afgelopen jaren uitgebreid getest. Wij
brengen geen programma op de markt wat nog niet
betrouwbaar is. U kunt er dan ook op vertrouwen dat
uw administratie vlekkeloos en snel verloopt.
Door de nieuwe opzet van DC Bloem Online zullen
update’s die nodig zijn omdat b.v. de fiscus nieuwe
eisen stelt, het ondernemersklimaat verandert en
uitbreidingen op verzoek van gebruikers, online
doorgevoerd worden zodat u nooit achter loopt met
uw gegevens.
Het gaat te ver om alle in’s en outs van het nieuwe
DC Bloem Online programma in deze handout op te
sommen daarnaast is ons motto ’’ papier is geduldig’’.
Daarom komen wij geheel vrijblijven het programma

* Uitgebreid overzicht van openstaande orders en
facturen.

Wij weten als geen ander hoe belangrijk efficiëntie in
een bedrijf is. Tevens hebben wij goed relatiebeheer
hoog in het vaandel staan. Wij streven ernaar dat
onze producten aan uw wensen voldoen, mede
doordat onze relatie met u begint wanneer u een
product van ons afneemt. Wij ondersteunen u dan ook
professioneel en met
enthousiasme.
Vraag een vrijblijvende
demonstratie aan bij
u op locatie:

tel.
0345-545080
email info@dcag.nl

DC Bloem Online

