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Tools voor UNIT4 Multivers
Tools voor UNIT4 Multivers is een raamwerk waarbinnen
diverse standaard modules beschikbaar zijn. Daarnaast is
het eenvoudig om een maatwerkoplossing te realiseren met
uw wensen voor extra functionaliteit in combinatie met
UNIT4 Multivers.
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Verificatie BTW nummer
Het is uw taak en verantwoordelijkheid de geldigheid
van de BTW nummers van uw buitenlandse debiteuren
te controleren. Met deze module kunt u de gegevens
van een debiteur online controleren en het resultaat
direct vastleggen.
Veiligstellen administratie
Met deze module is het mogelijk om van één of
meerdere administraties tegelijkertijd een
(gecomprimeerde) back-up te maken.
Goederenontvangst naar Labelprinting
Op basis van de goederenontvangst transacties wordt
de database gevuld voor het afdrukken van de labels
via Labelprinting.
Omzetlijst tbv BTW
Op basis van uw omzet een Excel bestand aanmaken
ter controle van uw BTW administratie.
Voorraadlijst
Op basis van de voorraad en voorraadtransacties voor
de opgegeven datum u een voorraadlijst samenstellen.
Import
Er zijn diverse import modules, onderstaand een
opsomming van de gerealiseerde modules:
Artikelgegevens
Orders (verkooporder of factuuropdracht)
Prijslijst (als onderdeel van prijsafspraken)
Project, projectgroep, deelproject
Sleutels en sleutelwaarden
Subadministraties
Magazijnoverboekingen
Synchronisatie keuzevelden
Als u gebruik maakt van verschillende administraties
dan kunt u de vrije keuzevelden synchroniseren vanuit
één hoofdadministratie.
Artikel disassemblage
Gebruik assemblageartikelen om met afwijkende
inkoop- en verkoop eenheden / verpakkingen te kunnen
werken.
Uw maatwerk
Op basis van dit raamwerk kunnen we ook eenvoudig
uw wensen als maatwerk realiseren, Neem contact met
ons op voor uw wensen en de mogelijkheden.
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