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MKB-Logic Online Administratie
In onze huidige economie is het belangrijker dan ooit om de juiste gereedschappen voor uw onderneming te hebben. De
volledig vernieuwde Online Administratie van MKB-Logic levert een complete en betaalbare oplossing.
Alle gegevens tot uw beschikking, overal en altijd.
Verkoopadministratie
Met deze module kunt u uw gehele verkoopproces online beheren. Stuur uw verkoop, magazijn of productie aan.
Offertebeheer
Alle uitgegeven offertes altijd bij de hand. Het invoeren van een offerte is heel
eenvoudig en u kunt gebruik maken van uw eigen artikelbestand. Hiermee
bespaart u veel tijd en worden altijd de juiste prijzen en levertijden gehanteerd.
Door de slimme herinneringfunctie vergeet u voortaan geen openstaande offerte
meer. De status van een offerte kan worden aangepast, ook als een offerte wordt
verloren is dat belangrijke informatie.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inclusief of exclusief BTW invoeren
Offerte kopiëren
Opvolgacties
Lay-out zelf te definiëren (bedrijfslogo)
Verstuur per e-mail (PDF)
Vanuit offerte een order aanmaken
Vanuit offerte een factuur aanmaken
Opvolglijst per verkoper
Documenten bijvoegen
Diverse rapportages
Orderverwerking
Een goede orderverwerking is heel belangrijk voor uw bedrijf. Welke orders staan
nog open, of dreigen hun levertijd niet te halen. Deze vragen worden door deze
module beantwoord.
Met de lijst Backorders Verkoop heeft u altijd inzicht in welke orders geleverd
kunnen worden op basis van de aanwezige voorraad.
•      Inclusief of exclusief BTW invoeren
•      Order kopiëren
•      Deelleveringen - Backorders
•      Vanuit order een factuur aanmaken
•      Direct order aanmaken.
•      Overnemen gegevens vanuit offerte
•      Lay-out zelf te definiëren (bedrijfslogo)
•      Verstuur per e-mail (PDF)
•      Opvolgacties
•      Diverse rapportages

Voorraadbeheer
In combinatie met de module Voorraadbeheer worden alle voorraadartikelen automatisch bijgewerkt. Vanuit een
verkooporder worden artikelen gereserveerd en in backorder geplaatst. Ook wordt de financiële verslaglegging voor u
gedaan.
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