VOOR ALLE MICROSTAR SOFTWARE GELDT:

AL 25 JAAR SPECIALIST IN
ADMINISTRATIEVE SOFTWARE

Al onze boekhoudprogramma’s zijn gebruiksvriendelijk en kenmerken zich
door de eenvoudige navigatiestructuur.
In ons assortiment zijn diverse boekhoudprogramma’s opgenomen, die ge-

• Onbeperkt aantal administraties/bedrijven
• Zeer gebruiksvriendelijk, duidelijke invoerschermen, eenvoudig toetsenbordgebruik, uitgebreide
documentatie
• In alle bestanden kan worden gezocht op elke
willekeurige letter- en 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
• Helpinformatie voor elke rubriek/situatie beschikbaar
• Het volledige handboek is op uw computer geïnstalleerd en direct op het scherm oproepbaar
• Uitleg van het toetsenbord is constant 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 programma's te raadplegen
• Boeken in meerdere jaren mogelijk
• Lay-outs vrij aanpasbaar (b.v 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 alle Windows besturingssystemen

schikt zijn voor verschillende groepen
gebruikers.

Handelsweg 9 1851 NX Heiloo
T 088 90 90 490 F 088 90 90 491
www.microstar.nl - info@microstar.nl

Financiële
software voor
administratiekantoren zonder
investeringskosten!

maak een
afspraak voor een
gratis demonstratie

Kiest u voor MicroStar dan kiest
u voor een stabiel en gebruiksvriendelijk financieel softwarepakket dat speciaal voor administratiekantoren ontwikkeld is
en waar u helemaal niets voor
hoeft te betalen.

DE VOORDELEN VAN MICROSTAR

WWW.MICROSTAR.NL
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Kosteloos gebruik maken van de MicroStar software
U wordt MicroStar dealer met rechten, maar zonder plichten
Zekerheid in continuïteit door Escrow overeenkomst
Journaalposten vanuit andere bekende loonadministraties/
pakketten zijn te importeren (zoals Lopac, Microloon, e.d.)
• Kosteloze inventarisatie en demonstratie op locatie bij
omschakeling vanuit een ander pakket
• Uw bestaande relaties worden ook zonder bijkomende kosten
voorzien van een gelijkwaardig MicroStar programma!

DOWNLOAD
GRATIS
SOFTWARE

MICROSTAR LEVERT GRATIS AAN ADMINISTRATIEKANTOREN
BIJ ONS BETAALT U GÉÉN AANSCHAFKOSTEN !
De gebruiksrechten liggen een stuk lager dan het gemiddelde
dat men aan onderhoud elders moet betalen.  Ook uw klanten
kunnen hun oude software-pakket gratis inruilen voor vergelijkbare software van MicroStar.

Niet overtuigd? Bel ons voor een gratis en geheel vrijblijvende
demonstratie op locatie en ervaar de kwaliteit van ons product.
Kiest u daarna voor MicroStar, dan ruilen wij uw huidige pakket gratis om voor MicroStar software. De enige kosten voor
u bestaan uit een maandbedrag van € 95,- voor onderhoud,
support en updates.

PAKKET UITGEBREID MET ALLE MODULES
• Aanmaningen
• Accountantsrapportage
• Artikel- en voorraadadministratie
• Baliefacturering
• Betaalopdrachten
• Budgetten
• Consolidatie
• Elektronische belastingaangifte (OB+ICP)
• Facturatie (inclusief digitale facturatie)
• Hotkeys
• Import/export koppeling
• Incasso-opdrachten
• Inkoopadministratie
• Inkoopstatistiek
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€

Kostenplaatsen
Managementrapportage
Offertesysteem
Omzet- en verkoopstatistiek
Orderadministratie
Periodieke facturering
Prijslijsten, prijsafspraken,
kortingen en staffels
• Samengestelde artikelen
• Statistiekinfo
• Telebankieren
• Vaste Activa Administratie
• Vreemde valuta

95,-

voor onderhoud,
support en
updates

