Inhoud

Pagina

Algemeen ___________________________________________________________ 3
Bedrijfsgegevens _____________________________________________________ 4
Het mobiel __________________________________________________________ 5
De basisgegevens _____________________________________________________ 6
Inkoop mobiel________________________________________________________ 7
Informatie historie ____________________________________________________ 8
Aanmaken werkorder __________________________________________________ 9
Facturering _________________________________________________________ 10
Rapportage _________________________________________________________ 11
Informatie _________________________________________________________12
Financiële administratie _______________________________________________13
Bijlage: “FINPAK-MAINTENANCE-CONCEPT”______________________________14
LICENTIE RECHT OVEREENKOMST ______________________________15

Voor de overige modules en prijslijst verwijzen wij u naar de brochure

“FINPAK voor Windows DE MODULES”
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Jarenlange ervaring in de automotiv branche
gecombineerd met ervaren specialisten uit de
branche en naar de eisen en wensen van de
BOVAG hebben geleid naar dit voor de
concurrentie onaantastbaar product. Daar
waar andere pakketten moeten koppelen met
externe financiële administraties, is deze
module naadloos geïntegreerd met de overige
modules van FINPAK voor Windows. Het alles
in één pakket.
In deze brochure proberen wij u een beeld te
geven van deze mogelijkheden. U begrijpt dat
we niet alles tot in detail kunnen vermelden,
maar hopen u toch een goed beeld te kunnen
geven.
Branches
De mobiliteitsmodule is ontworpen voor de
branches:

Auto

Truck

Motor

Caravan

Fiets, bromfiets

Watersport

Aanhangwagens

Landbouwmechanisatie

Combinatie met banden branche
U kunt kiezen uit een universeelpakket of een
dealerpakket.
Na een functieanalyse zal voor u via de
zogenaamde parameters het grote aantal
standaardfuncties van FINPAK afstemmen op
de specifieke eisen en eigenschappen van uw
bedrijf of instelling, ongeacht uw branche en
de grootte van uw organisatie. Bovendien is
een koppeling met uw andere software
relatief eenvoudig. (RDW-VWE, Aldoc-Atazet
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.
U WILT FLEXIBILITEIT!
Wanneer u de beschrijving van de
verschillende opties nader bekijkt wordt u
direct duidelijk hoe doordacht, veelzijdig,
effectief en bedrijfszeker FINPAK voor
Windows geconcipieerd is en u aldus de mogelijkheid tot een zeer flexibele bedrijfvoering
biedt. Zo worden bijvoorbeeld het grootboek
en de sub-administraties voortdurend op elkaar afgestemd. Er zijn logboekfaciliteiten en
diverse interne volledigheidscontroles. U kunt
onbeperkt in alle boekjaren gelijktijdig werken
zonder een jaarafsluiting te hoeven maken.
FINPAK voor Windows kent een bijzonder
groot aantal standaardoverzichten en diverse
zoek, verzamel, en afdrukmogelijkheden. Layouts van orderformulieren en facturen zijn
binnen het pakket op maat te maken.
Daarnaast kunt u met dit pakket journaalposten en stambestanden importeren en exporteren.
U kunt voor elk artikel maar liefst vijf verkoopprijzen invoeren.
Bovendien kunt u FINPAK voor Windows
moeiteloos overdragen naar een ander computersysteem. En dit is maar een greep uit
het ongekende aantal mogelijkheden. Populair gezegd, einde alle verboden met FINPAK
voor Windows zoals de voorpagina dit aangeeft!
CONCURRENTIE
FINPAK voor Windows is geselecteerd voor
onderzoek door PriceWaterhouseCoopers
(hofleverancier van de BOVAG).
Over de uitslag zijn wij bijzonder tevreden.
De grootste concurrenten laten wij ver achter
ons!
(Bron: Kluwer Software onderzoek door PriceWaterhouseCoopers 2001)
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Nadat u besloten heeft om
FINPAK voor Windows te gebruiken, zal door een van onze medewerkers een inventarisatie plaatsvinden hoe het
pakket voor u op de juiste
wijze ingericht kan worden.
Dit inrichten gebeurt met zogenaamde parameters en
dient voor elke module te gebeuren.
Een universeel pakket zal in
de meeste gevallen anders
worden ingericht dan een
dealer pakket.

Voorbeeld parameterscherm

Als gebruiker geeft u bijvoorbeeld aan wat uw standaard categorie is, te weten:
Personenauto
Bedrijfswagen
Motorfiets
Vaartuig
Buitenboordmotor
Fiets
Bromfiets/scooter
Aanhangwagen
Camper
Stacaravan
Tourcaravan
Vouwwagen
Landbouwwerktuig
Tractor
Paardentrailer
Daarnaast kunt u bijvoorbeeld aangeven of:
met uitgebreide artikelomschrijving wilt werken, of
de vaste activa in 12 periodes wil boeken, of
de lengte van het debiteurennummer 6 posities moeten zijn, of
dat u automatische kredietcontrole wenst, of
dat u automatische nummering wil van de verkooporder, of
u gebruik wil maken van de automatische BPM berekening, of
enz. enz.
Zo zijn er tal van instellingen mogelijk.
De medewerkers zijn zo bedreven in het analyseren van uw automatiseringswensen, dat al
deze vragen zonder dat u er erg in heeft vanzelf worden beantwoord.
Mocht u na verloop van tijd instellingen zelf willen wijzigen, dan is dat altijd mogelijk met ondersteuning van onze help-desk.
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Afhankelijk van de categorie
voertuig zal FINPAK voor
Windows u ook die kenmerken
tonen die alleen op dat soort
mobiel van toepassing zijn. Met
andere woorden, het
stambestand van een motorfiets
zal andere informatie tonen dan
dat van een personenauto.

Voorbeeld stambestand
Bij een nieuw mobiel zal het stambestand in eerste instantie door u worden aangemaakt, vanuit de inkoopfactuur. Hierin legt u bijvoorbeeld het merk, type en model vast. Bij gebruikte
voertuigen neemt u automatisch de gegevens over vanuit raadplegen voertuigen RDW.
( geen vervuiling meer van uw database )
De automatische navigatie (met andere
systemen) heeft zijn intrede gedaan met
FINPAK voor Windows.
Geïntegreerde koppelingen met o.a.
VWE etc.
Gegevens worden automatisch verwerkt in
de module mobiliteit stamgegevens
voertuigen. Registreren vanuit Finpak
voor de online kilometer registratie(OKR).
Hiermee bespaart u tijd en geld en heeft u
altijd de juiste gegevens.
Afbeelding VWE
Afhankelijk van de categorie kunt u ook nog een onderverdeling maken naar soort mobiel,
onder andere:
Hatchback
MPV
Sedan
Combi etc.
Bij kenmerken, technische gegevens en uitrusting kunt u al de eigenschappen kwijt die op dit
mobiel van toepassing zijn.
De financiële gegevens of het mobiel in voorraad komt of uit voorraad gaat worden automatisch gevuld vanuit uw facturering c.q. inkoopadministratie.
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Start u helemaal met een schone administratie dan kunt u de basisgegevens eenmalig vastleggen voor de diverse mobielen. Gebruikt u reeds een ander pakket, dan kunnen we deze
ook converteren naar FINPAK voor Windows.

Al uw mobielen worden toegekend
aan een merk.
Eenmalig worden deze allemaal
vastgelegd.

Voorbeeld merken

Binnen het merk geeft u aan welk type
het betreft. Ook deze gegevens worden
eenmalig vastgelegd.
Maakt u gebruik van het dealer pakket,
dan kunt u hier per type ook aangeven
tot welke categorie de kosten en opbrengsten behoren.

Voorbeeld types

Binnen het merk en binnen het type
kan een specifiek model worden aangemaakt. De functie artikelen per beurt
gaat van deze modellen uit.

Voorbeeld modellen

Om u veel werk te besparen kunt u
standaard beurten per model specificeren. Beurten zijn ook over te nemen
vanuit o.a. Aldoc-Atazet etc., waarna
aanmaken van de werkorder nog maar
een druk op de knop is. .

Voorbeeld artikelen per beurt
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FINPAK voor Windows biedt u de mogelijkheid om in een verwerkingsgang meerdere mobielen gelijktijdig te verwerken.

Voorbeeld debiteurenscherm

Voorbeeld scherm inkopen

Vanuit het financiële boekingsscherm inkopen wordt u automatisch het Inkoop/verkoop mobiliteit scherm getoond. Binnen dit scherm kunt u alle inkopen die op de inkoopfactuur staan
achter elkaar invoeren. Het systeem ondersteunt u op alle mogelijke plaatsen en zal in geval
van invul fouten hier ook direct op reageren en u een aanwijzing geven wat niet correct is.
Bij het correct invullen van de stambestanden voertuigen, berekent het programma automatisch de rest BPM en de BTW.
Foutieve invoer is vrijwel uitgesloten.
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Het Informatie Historie scherm zult u ongetwijfeld het meest in beeld hebben. FINPAK voor
Windows is zo ontwikkeld dat u vanuit dit scherm nagenoeg alle mogelijke kunt benaderen.

Voorbeeld scherm informatie Historie

Op het moment dat een klant belt kunt u meteen zijn informatie ophalen met behulp van diverse zoekfuncties en aldoende heeft u al zijn factuurhistorie in beeld.
In het bovenste frame kunt u op alle met een ? gemerkte rubrieken zoeken.
Eenmaal geselcteerd worden in het middelste frame alle facturen en soort facturen, zoals extern, garantie, intern, en fabrieksgarantie getoond die de klant in het verleden heeft gehad. Klikt
men op een betreffende factuur dan worden in het onderste frame automatisch alle factuurregels geplaatst die bij die factuur behoren.
Klikt u op de knop:
Openstaande werkorders, dan worden deze direct overzichtelijk in kaart gebracht.
Werkorder, dan wordt meteen een nieuwe werkorder aangemaakt. Alle vaste gegevens
van debiteur en voertuig worden automatisch mee overgenomen op de werkorder.
Herprinten factuur, dan wordt van de geselecteerde factuur meteen een herprint
gemaakt.
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Vanuit het informatie scherm historie of vanuit de functie aanmaken facturen kunt u direct uw
werkorders invoeren. Alle vaste gegevens van debiteur en mobiel worden uiteraard automatisch overgenomen.

Voorbeeldscherm invoeren werkorder

Deze werkorder biedt drie verschillende mogelijkheden, te weten:

Inkoop/verkoopfactuur
Hier kunt u op een factuur een onbeperkt aantal mobielen verkopen en tevens ook een
onbeperkt aantal mobielen inruilen.

Beurten
Kiest u voor deze beurten, dan zal FINPAK voor Windows u direct een scherm tonen
waar u kunt kiezen uit beurten behorende bij dit model. Dit kan ook via een
geïntegreerd programma zoals Aldoc-Atazet etc.

Artikelen
Selecteert u artikelen dan krijgt u een overzicht van alle aanwezige artikelen bij u in
magazijn of op Cd-rom van uw leverancier. Tevens geeft het systeem aan hoeveel
artikelen nog op voorraad zijn. Is de voorraad nul, dan kan automatisch een inkooporder
worden aangemaakt.
Per regel kunt u tevens aangeven welk type werkorder het betreft, te weten:
Externe factuur
Fabrieksgarantie
Garantie gebruikt
Interne factuur
Verkoopfactuur
Eigen garantie afdeling
Heeft u meerdere types op een werkorder ingevoerd, dan zal FINPAK voor Windows deze automatisch splitsen naar soort type en hiervoor ook aparte facturen printen, zonder dat gegevens
of ingevoerde tekstregels niet verloren gaan.
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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 orders automatisch binnengehaald. Meerde
voertuigen BTW of marge voertuigen op een factuur.
Uw lay-outs bepaalt u zelf, met of
zonder logo in uw eigen vorm en
stijl. Hierdoor heeft u een perfect
visitekaartje naar buiten toe.

Voorbeeld factuur

U kiest uw eigen methodiek voor het vastleggen van factuurgegevens en via een zelf gedefinieerde rekenformule bepaalt u het regel en orderbedrag.
Bovendien kunt u zelf een onbeperkt aantal lay-outs samenstellen, met de aantrekkelijke optie
om facturen in een vreemde taal te definiëren. Het systeem herkent zelf of het voor deze debiteur een factuur moet maken in een buitenlandse taal en/of eventueel in een buitenlandse valuta.
Voor buitenlandse handel zijn orders met buitenlandse artikelomschrijving zeer praktisch. Daarnaast kunt u gebruik maken van een uitgebreide artikelomschrijving met name voor technische
producten.
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.
U kunt op verschillende manieren factureren:

Wachtbestand facturering

Balie facturering

Termijn facturering

Werkplaats facturering

Verzamelfacturering

Facturering per e-mail in PDF
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Binnen FINPAK voor Windows heeft
u een onbeperkt aantal mogelijkheden voor rapportage.
U kunt de standaardoverzichten
gebruiken, maar ook eigen op maat
gemaakte informatie produceren.

Voorbeeld rapportage

Voorbeeld globalisatie BTW

Standaard kent FINPAK voor Windows de volgende mobiliteitsoverzichten:

Financiële voorraadlijst

Voorraadlijst afdeling verkoop

Voorraadlijst management info

Verkooplijst per periode per verkoper

Transactieanalyse

Politieregister

Globalisatie BTW

Prijskaarten

Maatwerk overzichten
Voor meer informatie financiële administratie verwijzen wij u naar de brochure
“ FINPAK voor Windows DE MODULES”
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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
Consolidate
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
vast leggen.
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 B.V. 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 kwaliteit 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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