Administratieve software
zoals het bedoeld is

Het boekhoudpakket dat met u meegroeit
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U kunt kiezen de volgende programma’s:
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Voor alle MicroStar
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•
•
•
•
•

•
Het pakket in deze actie is het
basispakket uitgebreid met
ALLE modules. Hieronder een
overzicht van hetgeen
allemaal in het pakket is verwerkt:
Aanmaningen
Accountantsrapportage
Artikel- en voorraadadministratie
Baliefacturering
Betaalopdrachten
Budgetten
Consolidatie
Elektronische belastingaangifte
(OB+ICP/ICL)
Hotkeys
Import/export koppeling
Incasso-opdrachten
Inkoopadministratie
Inkoopstatistiek
Kostenplaatsen
Managementrapportage
Offertesysteem
Omzet- en verkoopstatistiek
Orderadministratie
Periodieke facturering
Prijslijsten, prijsafspraken,
kortingen en staffels
Samengestelde artikelen
Statistiekinfo
Telebankieren
Vaste Activa Administratie
Vreemde valuta
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Onbeperkt aantal administraties/bedrijven;
Zeer gebruikersvriendelijk, duidelijke invoerschermen,
eenvoudig toetsenbordgebruik, uitgebreide documentatie;
In alle bestanden kan worden gezocht op elke willekeurige
letter- en/of cijfercombinatie via een overzichtelijk zoekscherm;
Bladeren alsmede het overnemen van gegevens in het
werkscherm is mogelijk;
In alle vaste bestanden kunnen direct gegevens toegevoegd of
gewijzigd worden zonder de functie waarmee men bezig is
te onderbreken;
Praktische helpinformatie voor elke rubriek en situatie
beschikbaar;
Het volledige handboek is op uw computer geïnstalleerd en
direct op het scherm oproepbaar;
Een uitleg van het toetsenbord is voortdurend op te vragen;
Kleuren zijn per bedrijf instelbaar;
Calculator is steeds beschikbaar;
Memo van 250 regels tekst te koppelen aan debiteuren,
crediteuren en artikelen. Permanent oproepbaar en te wijzigen;
Boekingen zijn in alle boekingsprogramma's te raadplegen;
Boeken in meerdere jaren mogelijk;
Lay-outs vrij aanpasbaar (bijvoorbeeld facturen, pakbon e.d.);
Importeren van journaalposten vanuit andere administraties
of pakketten. Ook journaalposten van salarispakketten zoals
Microloon, Lopac, Salar, LogiSal en Roos&Roos kunnen worden
geïmporteerd;
Eenvoudige back-up en restore;
Geschikt voor minimaal Pentium lll processoren met Windows
besturingssystemen.
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