
Administratieve software
zoals het bedoeld is



MicroStar is gespecialiseerd in 

het ontwikkelen van pasklare 

software die u in staat stelt uw 

administratie op orde te hou-

den. Onze programma’s wor-

den gebruikt in het midden- 

en kleinbedrijf (de program-

ma’s zijn toepasbaar in iedere 

branche) en door administra-

tie- en accountantskantoren. 

De kracht van MicroStar softwareprogramma’s ligt in het feit dat MicroStar 

er, tegen een laag maandtarief, voor zorgt dat uw boekhoudpakket altijd 

up-to-date is. Doordat wij de ontwikkelingen in de markt goed in de gaten 

houden en hier adequaat op in spelen, ontvangen 

onze gebruikers automatisch de nieuwste updates 

voordat er problemen ontstaan (bijvoorbeeld wan-

neer de Belastingdienst een nieuwe eis verbindt aan 

belastingaangiftes).

Daarnaast is een kenmerk van MicroStar programma’s 

dat ze zeer gebruiksvriendelijk zijn. Zowel de gebrui-

ker met een eenvoudige administratie als grote 

bedrijven met uitgebreide administratieve systemen 

kunnen goed uit de voeten met onze programma’s 

zonder eerst een dikke gebruikershandleiding door 

te hoeven lezen.

Het boekhoudpakket dat met u meegroeit
In de overzichtelijke navigatie is ook een 

hulpfunctie opgenomen. Deze kan op elk 

gewenst moment worden opgeroepen en 

indien gewenst kan onze professionele 

adviseur ook op locatie komen. Ook het  

overzetten van uw bestanden is geen 

probleem. Door middel van een speciale 

programmafunctie helpt de software u stap 

voor stap door de opstartfase heen. Stuit u 

toch op problemen dan staat onze helpdesk 

voor u klaar. Dit scheelt u veel tijd; u bent 

snel weer helemaal operationeel. Gaat uw 

bedrijf uitbreiden? MicroStar heeft verschil-

lende softwarepakketten en uitbreidingen 

waardoor u te allen tijde beschikt over een 

passende administratie. De boekhoudpro-

gramma’s van MicroStar zijn ook te leasen.

U kunt kiezen de volgende programma’s:

MicroStar Startpakket

MicroStar Basispakket l

MicroStar Basispakket ll

MicroStar Basispakket lll

Al deze pakketten zijn uit te breiden met diverse modules. Kijk voor de mogelijkheden 

op www.microstar.nl



• 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.

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

Voor alle MicroStar 
software geldt:

Download nu gratis de demo op

www.microstar.nl
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