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Thuis in uw bedrijf
Administratie. Iedere ondernemer heeft er mee te
maken. Leuk is het niet altijd, wel noodzakelijk want
anders komt de continuïteit van uw bedrijf in
gevaar. Maar de administratie uitbesteden is duur,
‘doe-het-zelven’ tijdrovend en ingewikkeld.
UNIT4 begrijpt dat.

UNIT4 Multivers is in een moderne jas gestoken
die veel overeenkomsten heeft met het uiterlijk
van Microsoft Office. Het boekhoudpakket
werkt op alle door Microsoft ondersteunde
versies van Windows. Hierdoor is behalve de
betrouwbaarheid en de snelheid, ook het
gebruiksgemak dik in orde.

Wij hebben ons in de wereld van het midden- en kleinbedrijf
verdiept en weten precies waaraan u behoefte hebt als het
gaat om softwareondersteuning voor de administratie:
UNIT4 Multivers Medium. Met dit snelle en betrouwbare
boekhoudpakket kan elke ondernemer in Nederland en in
België zó aan de slag gaan.

Groeit uw bedrijf, dan groeit de software
probleemloos met u mee. En wilt u liever
boekhouden via internet? Dat kan, de software
is ook als online versie beschikbaar.

Ook online beschikbaar
UNIT4 Multivers Medium is ook als online versie beschikbaar
met zo goed als dezelfde mogelijkheden en het moderne
Microsoft Office uiterlijk als de lokaal geïnstalleerde versie.
Het enige verschil is dat u de functionaliteit via het internet
benadert. U werkt altijd met de meest recente versie van de
software.
Bankkoppeling
Bespaar tijd met de mogelijkheid om uw online boekhouding te
koppelen met uw betaalrekening bij ABN AMRO of Rabobank.
Uw bankmutaties worden vervolgens automatisch verwerkt.
Samenwerking met accountant
Met UNIT4 Multivers Medium Online kunnen zowel u, als uw
accountant gezamenlijk toegang verkrijgen tot de
administratie, zodat de accountant desgewenst zijn controles
snel en efficiënt online kan uitvoeren.

Standaard in meerdere talen
UNIT4 Multivers Medium is standaard beschikbaar in meerdere
talen. U kunt kiezen uit Engels, Frans en Nederlands. Tijdens het
gebruik van het pakket kunt u eenvoudig tussen de verschillende
talen wisselen. Er wordt altijd gewerkt volgens de Nederlandse
wet- en regelgeving, ongeacht de gekozen taal.

UNIT4 Multivers Medium is daarom thuis in uw
bedrijf.

Gebruiksgemak
Met UNIT4 Multivers willen we u zoveel mogelijk zelfstandig laten werken. Daarom
hebben we UNIT4 Multivers voorzien van stappenplannen die u door allerlei
soorten processen leiden. Die bestaan uit verplichte en optionele stappen. Ook is er
vanuit verschillende schermen dankzij een koppeling met YouTube een korte
instructievideo beschikbaar die direct is op te roepen. In deze instructievideo ziet u
de uitleg van de functionaliteit waarin u op dat moment bezig bent. Daarnaast
bestaat er de zeer uitgebreide tekstuele helpfunctie, waarin u eenvoudig uw
zoektermen kunt opgeven. Op deze manier kunt u 24/7 op de manier die u het
prettigst vindt, antwoord krijgen op uw vragen. Uiteraard hebt u ook de
mogelijkheid om zowel telefonisch als via internet support te krijgen. Minimale
boekhoudkennis is al voldoende voor het maximale resultaat; het programma wijst
u vanzelf de weg tijdens de invoering van uw gegevens. UNIT4 Multivers Medium
‘leert’ van vorige boekingen en doet zelf aanvullingsvoorstellen.

Zelflerende Management Assistent

Het menu van UNIT4 Multivers
Medium is weergegeven in
een Ribbonbar en sluit aan bij
Microsoft Office

De Management Assistent neemt u werk uit handen door een ingebouwd
waarschuwings- en opvolgingsmechanisme voor uw facturen, budgetten,
debiteuren en crediteuren en geeft u inzicht in bedrijfsinformatie (omzet, inkopen,
liquide middelen) en kengetallen.

Relatiebeheer
UNIT4 Multivers Medium bevat standaardfunctionaliteit voor Relatiebeheer. Dit
stuk gereedschap is een essentieel hulpmiddel in de strijd om de klant. U moet
zoveel mogelijk over uw relaties weten om ze zo optimaal te kunnen bedienen:
persoonlijk en direct. In Relatiebeheer kunt u vrije velden en tabellen aanmaken om
extra klanteninformatie vast te leggen, uw relaties met één druk op de knop naar
debiteur en/of crediteur omzetten en mailings per post of e-mail versturen.
Bovendien houdt UNIT4 Multivers Medium precies bij welk document naar wie is
verstuurd.

Uw dagelijkse taken vindt u terug
in het overzichtelijke takenscherm

Uw rapporten kunt u niet alleen printen, maar ook opslaan om later in Word te
gebruiken. Ook bestaat de mogelijkheid om een koppeling te maken met Excel, om
zo gegevens uit UNIT4 Multivers over te halen. U kunt tevens rapporten opslaan als
PDF-bestand, of direct verzenden als bijlage in een e-mail.

Financiële administratie
De complete financiële administratie inclusief grootboek, debiteuren, crediteuren,
BTW- en ICT-aangifte, telebankieren, etc. is snel en eenvoudig te verwerken. Deze
belangrijke basis wordt aangevuld met allerlei uitgekiende functies, zoals:
ɪ ďĞĒďĘĕĖėďĚĢċĚęďďĞĎďĞďČěďėĖċĞďĚ
ɪ ĕċĠĠďĞďĚĢċĚĐċčĠġĞďĚ
ɪ ďČĞġĕėĢċĚğčďĚċĞĕěɽğ
ɪ ċčĠġĞďĞĕĚĒȳċĞĠĕėďĘɁďĚĎĕďĚğĠďĚČďĔďďĞȰěĞĎďĞėěğĠďĚȰďĤĜďĎĕĠĕďĒďĒďĢďĚğȰ
margebewaking, baliefacturering

UNIT4 Multivers Medium geeft snel
inzicht in uw cijfers
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UNIT4 Multivers Medium bestaat standaard uit de volgende onderdelen
Financieel
ɪ Kas-, bank-, giro- en memoriaalboek
ɪ Grootboek
ɪ In- en verkoopboek
ɪ Debiteuren, crediteuren
ɪ Fiattering
ɪ Vreemde valuta
ɪ Rekeningoverzichten, aanmaningen
ɪ Kostenplaatsen en dossiers
ɪ Budgetten en prognoses
ɪ Telebankieren
ɪ BTW-aangifte en ICT-kwartaalaangifte
ɪ Diverse info- en overzichtprogramma’s zoals
kolommenbalans,
ɪ Proef- of saldibalans en resultatenoverzicht
Facturering
ɪ Artikel- en dienstenbeheer
ɪ Facturering
ɪ Orderkosten
ɪ Expeditiegegevens
ɪ Margebewaking
ɪ Baliefacturering
ɪ Vaste orders

Managementinformatie
ɪ Waarschuwings- en opvolgingsmechanisme
ɪ Uitgebreide managementstatistieken zoals
in- en verkoopstatistieken
ɪ Bedrijfsinformatie en kengetallen
Relatiebeheer
ɪ Relaties en (contact)personenbeheer
ɪ Acties & notities
ɪ Documentbeheer
ɪ Adresbeheer
ɪ Mailing, e-mailing, agenda- en taakbeheer via
Microsoft Office
Verder beschikt UNIT4 Multivers Medium over:
ɪ Integratie met Microsoft Office (Word, Excel en Outlook)
ɪ Koppeling naar internet
ɪ Variabele lay-out van formulieren
ɪ Grafische presentaties
ɪ Veiligstellen of terugplaatsen administratie
ɪ PDF-printen
ɪ Zelf te definiëren velden voor relaties, contactpersonen,
debiteuren, crediteuren, grootboekrekeningen, dossiers en
artikelen
ɪ Zelf te definiëren tabellen
ɪ Tegen meerprijs uit te breiden tot maximaal 3 users
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Meegroeien

Over UNIT4

U kunt zonder conversie of training doorgroeien naar UNIT4
Multivers Large of XtraLarge: de uitgebreidere softwarepakketten van UNIT4. Met meer mogelijkheden voor onderandere inkoop, verkoop, voorraadbeheer en projecten.
U betaalt dus alleen voor wat u nodig hebt en als uw bedrijf
groeit, groeit UNIT4 Multivers Medium met u mee!

UNIT4 is een softwareonderneming met een landelijk
netwerk van partners. ‘Thuis in uw bedrijf’ staat bij ons
centraal. Daarom heeft UNIT4 een financieel-logistiek
softwarepakket ontwikkeld, speciaal gericht op kleine en
middelgrote ondernemingen in Nederland en België.

Meer dan software alleen
Niets is erger dan te moeten stoppen met zakendoen
vanwege ‘de automatisering’. UNIT4 Multivers Medium is
gemaakt om probleemloos mee te werken. Op de meeste
vragen krijgt u dan ook met de ingebouwde helpfuncties
direct een antwoord. Als u dan toch een vraag hebt, kunt u
zowel telefonisch als via het internet support krijgen.

Meer informatie
Wilt u meer weten of een afspraak maken met een UNIT4partner bij u in de regio? Neem dan contact met ons op via
het gratis telefoonnummer 0800 844 44 44 (Nederland). Kijk
voor meer informatie over onze producten op onze website:
www.unit4multivers.nl.

Ons hoofdkantoor staat in Nederland (Sliedrecht). Daarnaast
hebben we kantoren in 23 landen in Europa, Noord-Amerika
en Azië en verkoopactiviteiten in diverse andere landen.
UNIT4 N.V. is sinds 1998 genoteerd aan de Nederlandse
aandelenbeurs en heeft ruim 4000 medewerkers in dienst.
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Wie bedrijfssoftware maakt, kijkt verder dan vandaag. Stabiele organisaties
willen ondersteuning van software die nu al klaar is voor toekomstige
veranderingen. Wij begrijpen dat. Sterker nog, wij beloven dat onze software
klaar is voor morgen.

Organisaties zijn niet alleen geïnteresseerd in technisch vernuft, maar willen
goed draaien en groeien. Voorwaarde is dat hun software hen ondersteunt in
continu veranderende organisaties. Software die dus snel en tegen lage kosten
is aan te passen.

Dat is Software Vooruitgedacht. Daarom zijn wij continu bezig met verbeteren en
innoveren. Want vooruitdenken is wat UNIT4 doet: software leveren die altijd
werkt. In tijden van snelle verandering beloven wij één ding: stabiliteit.

Onze klanten kunnen gerust zijn: met software die nu al klaar is voor morgen,
veranderen zij gemakkelijk mee.

www.unit4multivers.nl
www.facebook.com/UNIT4Multivers

Uw UNIT4 Partner:

Amundsenweg 55
4462 GP GOES
Tel: 0113-270125
info@hoefeijzers.com

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze brochure.

@Multivers
UNIT4 Multivers

UNIT4 Software B.V.
Stationspark 1000, 3364 DA Sliedrecht
Postbus 102, 3360 AC Sliedrecht
T 0800 844 44 44 (gratis informatienummer) F 0184 44 44 45
I www.unit4multivers.nl E mkb@unit4.com
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www.youtube.com/UNIT4Multivers

