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Voor de overige modules verwijzen wij u naar de brochure
“ FINPAK voor Windows DE MODULES “
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FINPAK voor Windows is een uiterst geschikt programma voor bandenservicebedrijf,
groothandel en/of inzamelaar.
Jarenlange ervaring in de automotive branche gecombineerd met zeer ervaren
branche gerichte vakmensen hebben geleid naar dit voor de concurrentie onaantastbaar
product.
Daar waar andere pakketten moeten koppelen met externe financiële administraties, is
deze module naadloos geïntregreerd met de overige modules van FINPAK voor
Windows.( Alles in één pakket )
Door de modulaire opbouw kan maatwerk geleverd worden. ( Men hoeft niet een
geheel pakket te nemen, waardoor kosten bespaard kunnen worden)
In deze brochure trachten wij u een beeld te geven van de vele mogelijkheden.
U begrijpt dat we niet alles tot in detail kunnen vermelden, maar hopen u toch een goed
beeld te kunnen geven.
Naast de activiteiten in de bandenbranche is het programma ook uitstekend te
combineren met de module mobiliteit, voor die bedrijven die naast hun kernactiviteiten
ook nog actief zijn in bijvoorbeeld:
Auto/ Truck/ Motor/Caravan/Aanhangwagens en Landbouwmechanisatie activiteiten.
Voor deze activiteiten kunt u kiezen uit een universeelpakket of een dealerpakket.
Na een functieanalyse kunt u via de zogenaamde parameters het grote aantal
standaardfuncties van FINPAK voor Windows afstemmen op de specifieke eisen en
eigenschappen van uw bedrijf of filiaal(en), ongeacht uw branche en de grootte van uw
organisatie. Bovendien is een koppeling met uw andere software relatief eenvoudig,
zoals het inlezen van alle bandenprijzen via DATA VACO/SICT in FINPAK,
koppeling naar gegevens van het RDW etc. etc.
FINPAK voor Windows wordt dan ook veelvuldig gebruikt in combinatie met branche
specifieke pakketten.
U WILT BIJ DE TIJD BLIJVEN!
De nieuwste ontwikkelingen op het gebied van automatisering en wetgeving en de steeds
veranderende wensen van gebruikers vindt u direct terug in het actieve release beleid.
Zo kunt u er zeker van zijn dat uw pakket actueel blijft.
CONCURRENTIE
FINPAK voor Windows is geselecteerd voor onderzoek door PriceWaterhouseCoopers
(hofleverancier van de BOVAG).
Van de 400 onderzochte pakketten waar een uiteindelijke selectie van 27 pakketten in
aanmerking kwam voor verdere selectie, heeft FINPAK voor Windows zijn grootste
concurrenten ver achter zich gelaten.
(Bron: Kluwer Software onderzoek door PriceWaterhouseCoopers 2001)
SAMENVATTEND
Een volledig Windows programma met alle functionaliteiten van Windows.
Geen nieuw Windowsschil met het inhoudelijke van de oude DOS werking, zoals bij
vele concurrenten. (Een gecoverde band is geen nieuwe band)
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Nadat u besloten heeft
om FINPAK voor Windows te gebruiken, zal
door een van onze medewerkers een
inventarisatie plaats
vinden hoe het pakket
voor u op de juiste
wijze ingericht kan
worden.
De inrichting gebeurt
met zogenaamde
parameters en dient
voor elke module te
gebeuren.
Onze medewerkers
hebben hier zeer ruime
ervaring mee.
Voorbeeld parameterscherm

Hier ziet u een voorbeeld van de parameters waarmee het bedrijf wordt ingericht.
Mocht u na verloop van tijd instellingen zelf willen wijzigen, dan kunt u de help-desk
raadplegen welke wijzigingen u wilt aanbrengen.
Als gebruiker geeft u bijvoorbeeld aan wat uw standaard inrichtingen moeten zijn voor de
facturering.
Doorboeken van voorraad.
Kostprijsberekening.
Vreemde valuta
Afleveradressen
Prijsafspraken
BTW op kopniveau/ regelniveau
Tonen kredietlimiet ( per debiteur aan te geven )
Automatische factuur volgnummer
Automatische doorboeking naar de financiêle administratie
Automatisch verzenden factuur per mail in PDF
Layoutsoort factuur
Betalingskorting %
Kredietbeperking %
Daarnaast worden de koppelingen vanuit de facturatie ( verkoopboek ) automatisch
gemaakt naar de rekeningen:
Omzet, Kostprijs, Voorraad, Debiteuren, kredietbeperking etc. etc.
Zo zijn er tal van instellingen mogelijk.
Onze medewerkers zijn zo bedreven in het analyseren van uw automatiseringswensen, dat
al deze vragen zonder dat u er erg in heeft vanzelf worden beantwoord.
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Uw voorraadadministratie
vormt een solide basis voor
het bedrijfsproces van uw
onderneming.
In het voorraadsysteem
vindt de registratie plaats
van de artikelen en hun
voorraadpositie.

Voorbeeld stambestand Artikelen
De voorraad module is geschikt voor elke branche en kan met behulp van parameters
specifiek voor uw branche worden ingesteld, alsmede de vele mogelijkheden voor het
zoeken/ selecteren van artikelen.
Naast










de stamgegevens kunt u van een artikel het volgende vast leggen:
Alternatieve omschrijvingen c.q. vervangende artikelnummers
Koppeling van milieubijdrage / milieutoeslag
Koppeling van verwijderingsbijdrage en label-codering aan een artikel
Buitenlandse omschrijving
Leveranciers
Artikelstaffeling
Prijsgroepen
Tekstblokken
CBS-code’s

U kunt de prijzen zowel per artikel als per artikelgroep muteren. Bij collectieve mutatie kiest u
tussen procentuele of absolute wijziging van bedragen, of individuele mutatie per artikel.
Daarnaast heeft u de mogelijkheid om vijf verschillende verkoopprijzen vast te leggen. De
inkoopwaarde wordt berekend aan de hand van de laatste inkoopprijs of de gewogen
gemiddelde inkoopprijs.
Vanuit de modules facturering, orderadministratie of inkoopadministratie kan de voorraad
automatisch gemuteerd worden.
Met de voorraad module kunt u verschillende soorten informatie opvragen, te weten:

Voorraadmutaties

Besteladviezen

Voorraadlijsten

Voorraadwaardering

Voorraadanalyse

Prijslijsten

Statistiek
Voor bandenbedrijven, dealer-en garagebedrijven is het mogelijk om automatisch artikel
prijs-wijzigingen en aanvullingen door te voeren. Ook kan een vaste verhoging, uitgedrukt in
een percentage of een bedrag doorgevoerd worden.
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Wanneer u nauw samenwerkt met uw
leverancier of uw importeur, kunt u op
een eenvoudige manier alle gewenste
gegevens importeren.
Zo kunt u alle prijzen van banden incl.
label-codering, velgen via VACO/ SICT
programma in FINPAK automatisch
verwerken ( BAC-codering).
Nieuwe artikelen worden automatisch
toegevoegd met verkoopprijzen. Tevens
kunt u de technische begeleidende
dienstverlening van VACO inlezen.

Voorbeeldscherm importeren

ALGEMEEN
FINPAK voor Windows kent flexibele Import en
Export mogelijkheden die het uitwisselen van
gegevens met uw leveranciers, klanten of met
uw accountant zeer eenvoudig maken, ook al
maken deze gebruik van een ander pakket.
FINPAK voor Windows koppelt ook automatisch
naar het e-mail adres of de internet pagina van
uw leverancier of klant.

Voorbeeldscherm Exporteren

EXPORT BELASTINGDIENST
Naast de bestaande export functie heeft
FINPAK voor Windows ook een koppeling met
de belastingdienst, de zogenaamde “Auditfile” .
Hiermee kan de belastingdienst op een
eenvoudige wijze uw gehele administratie
Importeren in hun bestanden, zodat een groot
deel van de controle niet bij u in het bedrijf
plaats hoeft te vinden.
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Vanuit de module facturering maakt u
feilloos een werkorder aan. Deze komen
in eerste instantie in een wachtbestand te
staan waarmede u de gelegenheid hebt
om de werkorders aan te passen
alvorens er een factuur gemaakt wordt.
Selecteert u artikelen dan krijgt u een
overzicht van alle aanwezige artikelen bij
u in het magazijn of op CD-rom van uw
leverancier.
Vanuit de werkorder maakt u heel simpel
een factuur aan, dan wel zet u de
werkorders c.q. afleverbonnen om naar
een verzamel factuur.
Een maal de factuur te hebben
aangemaakt waarbij het factuur nummer
wordt toegekend kunt u niets meer
wijzigen.
Tevens hebt u dan de keuze de facturen
automatisch of op een ander tijdstip door
te boeken naar de financiële
administratie.

Voorbeeldscherm verzamel-facturering

Informatie historie Mobiliteit
Jarenlange ervaring in de automotive branche gecombineerd met ervaren vakmensen uit de
branche hebben geleid naar dit voor de concurrentie onaantastbare product.
Via het informatie historie scherm kunt u alle gegevens opvragen betreffende uw bestaande
klanten, waarvoor u diverse zoekfuncties hebt zoals N.A.W. gegevens, merk, postcode,
kenteken, chassisnummer etc. U kunt tevens herprinten van historische facturen en
automatisch crediteren van facturen.
In combinatie met
de module
Mobiliteit beheert
u uw relaties en
objecten zoals
personen auto’s/
bedrijfswagens,
etc. met historie.
Ook type/merk
banden en velgen
kunt u opslaan.
Vanuit het
informatiescherm
historie kunt u
direct uw werkorders invoeren.
Alle vaste gegevens
van debiteur en
voertuig kunnen
uiteraard automatisch worden
overgenomen.

Voorbeelscherm invoeren werkorder

7

Factureren met FINPAK voor
Windows gebeurt overzichtelijk, snel,
betrouwbaar en eenvoudig.
Zoals met elke module is het een
plezier om mee te werken.
Zo worden afgewerkte werk-orders
c.q. afleverbonnen automatisch
binnen gehaald.
Uw factuur lay-out bepaalt u zelf,
met of zonder logo in uw eigen vorm
en stijl. Hierdoor heeft u een perfect
visitekaartje naar buiten toe.
U kunt op verschillende manieren
factureren.

Wachtbestand facturering

Balie/ Kassa facturering

Termijn facturering

Werkplaats facturering

Verzamelfacturering

Verzenden facturen per mail
Voorbeeld factuur
Met deze module heeft u ook tal van management informatie ter beschikking, en kunt u
allerlei statistische informatie over uw verkopen , zowel aantallen als omzetten raadplegen,
waarbij u de mogelijkheid heeft deze naar allerlei gezichtspunten te bezien.

KASSA/ BALIEFACTURERING

Voorbeeldscherm kassa facturering
Deze module kunt u prima gebruiken voor shopverkopen en eventueel balieverkopen.
Via een bonnenprinter en eventueel barcodereader kunt u razendsnel factureren en
krijgt u tevens per kassa per aan te geven periode een afrekening gesplitst naar contant/
pin/creditcard/op rekening e.d. per kassamedewerker(ster). Deze module koppelt
uiteraard prima met de andere modules van FINPAK voor Windows. ( Facturering, voorraad,
mobiliteit en financiële module)
De historie op kenteken en kilometerstand wordt vastgehouden.
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De basis financiële administratie bestaat uit:












Bedrijfsgegevens
Beheer
Grootboek
Debiteuren
Crediteuren ( Dit is een administratie die de meeste ondernemingen niet wensen )
Budgettering
Consolidatie
Wachtwoord
Herinneringen
Vreemde valuta
Favorieten

Deze is uit te bereiden met de navolgende modules:

Vaste activa

Periodiek journaal

Kosten/ opbrengstplaatsen

Telebanking / inlezen bankmutaties
De financiële administratie vormt de basis van een compleet administratief systeem.
Dit basissysteem kunt u, afhankelijk van uw specifieke wensen en eisen, stap voor
stap uitbreiden met nieuwe modules en de meest uiteenlopende functies toekennen.
De innoverende techniek voor het gebruik ondersteund u overal. Het gemak van
FINPAK voor Windows ligt in het feit dat u gegevens direct en zakelijk kunt vastleggen.
Bij vergelijking met andere pakketten is de invoer bij FINPAK voor Windows 25% tot 40%
sneller. Hiermee bespaart u tijd en geld.
FINPAK voor Windows scoort uitstekend in onderzoek naar softwarepakketten.
FINPAK is stabiel, door transactie gerichte verwerking zal de database altijd correct zijn,
nooit meer correctieboekingen, open databasestructuur, volledige Windows functies,
èèn database per boekjaar, geen jaarafsluiting, onbeperkt boeken in verschillende boekjaren,
niet meer terug naar een back-up, internet en e-mail koppelingen en automatische interne
controle database.
Buiten de controle op consistente van de database controleert FINPAK voor Windows tevens
de boekhoudkundige gegevens. Zo geeft het pakket feilloos aan waar b.v. een verkeerde BTW
boeking staat, op uw verzoek wordt de foutieve journaalpost geactiveerd, waarna u deze kunt
aanpassen.
FINPAK voor Windows stelt de volgende eisen aan uw systeem:
SYSTEEMEISEN: Hardware
Minimaal Pentium (R) Dual-Core CPU E 5500 @ 2.80 GHz
Minimaal 4.00 GB (RAM )
Minimaal 64-bit Operational System
BESTURINGSSYSTEEM:
Windows 7 professional / Windows 8.1
Windows Servers 2008 R2 64-bit
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M.Pro Software heeft als motto:
Kostenverlagend en kwaliteitsverhogend.
Het is in ons belang om met u als potentiële klant een duurzame relatie op te bouwen.
Geen woorden, maar daden.
Klantgerichtheid, flexibiliteit en een hoge kwalieit van producten, service en diensten
staan bij ons hoog in het vaandel.
Wenst u na het lezen van deze informatie meer details, danwel een afspraak te
maken voor een demonstratie van het pakket, of een inventarisatie van uw
bedrijfsprocessen om hiermee te bepalen welke modules voor uw bedrijf van belang zijn,
neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.
ZO KOMT U IN CONTACT MET M.PRO SOFTWARE B.V.
Nobelweg 32
6101 XB Echt
Afdeling : Verkoop
Telef.
Mob.
E-mail
Web

: 0475-470576
: 0620364563
: info@mpro.nl
: www.mpro.nl

M.Pro Software B.V. maakt deel uit van de Ascon Groep eveneens gevestigd te Echt,
Nobelweg 32.
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Het “FINPAK-maintenance-concept ®” is een nieuw fenomeen dat voor FINPAK voor
Windows is geïntroduceerd op de softwaremarkt.
Het “FINPAK-maintenance-concept ®” is de tegenhanger van het koopconcept.
Het traditionele koopconcept is gericht op winstmaximalisatie op korte termijn.
De verkoopprijs wordt niet aangepast naar gelang het aantal keren dat het product
wordt verkocht.
“FINPAK-maintenance-concept ®” het slimste gebruikersconcept.
De softwaremarkt verandert in een hoog tempo. Software leveranciers ontwikkelen
zich tot veelzijdige spelers op de softwaremarkt.
Onderdeel daarvan is een gevarieerd aanbod van producten en diensten. In het scala
van mogelijkheden op dat gebied is het “FINPAK-maintenance-concept ®” een gebruikersconcept dat interessante mogelijkheden biedt en de leverancier verplicht
tot het leveren van kwaliteitsproducten en professionele ondersteuning.
Betekenis voor de koper.
Kopers investeren vaak in dure software terwijl vaak pas achteraf de kwaliteit kan
worden bepaald, waardoor de liquiditeit onnodig wordt aangetast.
Met andere woorden, de koper vermindert het risico op onrendabele investeringen.
Het “FINPAK-maintenance-concept ®” zet deze winstmaximalisatie op de korte termijn voor de leverancier op de helling. Er wordt door de leverancier geïnvesteerd in
een langdurige relatie, waarbij de investering over een langere termijn wordt terugverdiend.
Bij het “FINPAK-maintenance-concept ®” verwerft de gebruiker voor een symbolisch
bedrag het licentierecht op de software en gaat de leverancier ervan uit dat de gemiddelde relatie 10 jaar stand houdt.
Betekenis voor de leverancier.
De leverancier dient een hoogwaardig kwalitatief product met professionele service te
leveren, waardoor een langere termijn relatie kan worden opgebouwd.
De leverancier dient een gezonde organisatie te hebben, aangezien investeringen pas
veel later worden terugverdiend.
De leverancier verplicht zich tot een “up-to-date” release beleid dat nauw de nieuwste
ontwikkelingen volgt op automatiseringsgebied.

M.Pro Software B.V.
Nobelweg 32 6101 XB Echt
Tel.: 0475-470576
Mob.: 0620364563
E-mail: info@mpro.nl
www.mpro.nl
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