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Financiële software

voor startende

ondernemers zonder

aanschafkosten

VOOR ALLE MICROSTAR SOFTWARE GELDT:

•	Onbeperkt	aantal	administraties/bedrijven	
•	Zeer	gebruiksvriendelijk,	duidelijke	invoer-	
	 schermen,	eenvoudig	toetsenbord	gebruik,		
	 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	handboek	is	volledig	in	de	computer	aanwezig		
	 en	direct	op	het	scherm	oproepbaar
•	Een	uitleg	van	het	toetsenbord	is	permanent	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
•	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	procedures
•	Geschikt	voor	alle	Windows	besturingssystemen

Al onze boekhoudprogramma’s zijn ge-

bruiksvriendelijk en kenmerken zich 

door de eenvoudige navigatiestruc-

tuur. In ons assortiment zijn diverse 

boekhoudprogramma’s opgenomen, 

die geschikt zijn voor verschillende 

groepen gebruikers.
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Kiest u voor MicroStar dan kiest 

u voor een stabiel en gebruiks-

vriendelijk financieel software-

pakket dat speciaal voor star-

tende ondernemers ontwikkeld 

is en waar u helemaal niets voor 

hoeft te betalen. 

Als	 startende	 ondernemer	 moet	 u	 ontzettend	 veel	 keuzes	
maken.	Keuzes	die	vaak	beïnvloed	worden	door	de	financiële	
situatie:	begin	ik	in	de	studeerkamer	of	huur	ik	meteen	een	
ruimte,	 sluit	 ik	wel	 of	 geen	 dure	 arbeidsongeschiktheidsver-
zekering	af,	kies	ik	voor	eenvoudige	maar	beperkte	software	
of	 kan	 ik	 beter	 meer	 investeren,	 zodat	 ik	 op	 de	 toekomst	
voorbereid	ben?

MicroStar	maakt	het	u	in	het	laatste	geval	wel	heel	erg	mak-
kelijk.	Wij	bieden	startende	ondernemers	in	alle	branches	de	
mogelijkheid	 om	 een	 zeer	 uitgebreid	 administratiepakket	 in	
gebruik	 te	 nemen,	 zonder	 de	 gebruikelijke	 (hoge)	 aanschaf-
kosten.	Het	enige	dat	u	betaalt	is	een	maandtarief	van	€	40,-.	
Voor	dit	 bedrag	krijgt	u	onderhoud,	 support	 en	updates.	En	
wilt	u	 in	een	 later	stadium	 toch	enkele	modules	 toevoegen,	
dan	kan	dat	zonder	problemen.	U	betaalt	dan	alleen	de	meer-
kosten	voor	deze	modules.

DE FUNCTIES BASISPAKKET III € 55.-
p/m

voor	onderhoud,
support	en

updates

DE FUNCTIES BASISPAKKET II

€ 45,-
p/m

voor	onderhoud,
support	en

updates

• Grootboek

• Grafische presentaties

• Debiteurenadministratie

• Crediteurenadministratie

• Elektronische BTW aangifte

• Facturering in omzetgroepen (inclusief digitale facturatie)

• Onbeperkt aantal bedrijven of administraties

• Aanmaningen

• Ouderdomsanalyse

• Telebankieren

• Facturering

• Memo’s bij stamgegevens

Basispakket III is gelijk aan Basispakket II maar dan 

uitgebreid met de volgende functies:

         

• Memo’s bij debiteuren, crediteuren en artikelen

• Artikelenadministratie

• Voorraadadministratie

• Verkooporderadministratie

• Uitgebreide facturering (inclusief	digitale	facturatie)

EEN BOEKHOUDPAKKET DAT MET U MEEGROEIT, ZONDER AANSCHAFKOSTEN !


