To the Point - Account
To the Point - Account is een compleet
boekhoudprogramma waarmee u o.a.
kunt boeken en raadplegen in twee
boekjaren tegelijkertijd.
Algemeen
To the Point - Account is
een gebruiksvriendelijk
boekhoudprogramma voor
kleine en middelgrote
organisaties. De belangrijkste kenmerken zijn,
een heldere en eenvoudige opzet en krachtige
zoekmogelijkheden. Hierdoor zijn boekingen in het
grootboek, op basis van diverse criteria, snel terug te
zoeken.
In het grootboek kunt u wisselen tussen het huidige
boekjaar en het vorige boekjaar.
Het grootboek biedt de mogelijkheid om boekingen te
koppelen aan kostenplaatsen. Hiervan kunnen diverse
verschillende kostenplaats-overzichten worden afgedrukt.
In de module Crediteuren kunnen op overzichtelijke wijze
inkoopfacturen worden geboekt. Deze kunnen elektronisch
worden betaald en automatisch worden doorgeboekt naar
het Grootboek.
In de module Debiteuren kunnen alle verkoopfacturen
worden geboekt en automatisch worden doorgeboekt naar
het grootboek.
Een begroting kan worden ingevoerd en met de werkelijke
cijfers worden vergeleken.

Kenmerken To the Point - Account
● gebruikersvriendelijk met een heldere opzet
● voor kleine en middelgrote organisaties
● nieuw: boeken en raadplegen in twee boekjaren
● krachtige en uitgebreide zoekmogelijkheden
● wachtwoord beveiliging met aan te passen
wachtwoorden
● grootboek, debiteuren en crediteuren
administraties
● rekeningschema met verdichtingen,
hoofdverdichtingen en kostenplaatsen
● kostenplaatsen met diverse verschillende
kostenplaats-overzichten
● met zoekcodes kunt u willekeurige
grootboekrekeningen koppelen
● het elektronisch aanmaken van betaalbestanden
● budgettering
● verwerkte boekingen kunnen niet meer worden
gewijzigd
● aanmaakdata en de wijzigingsdata van de
boekingen worden opgeslagen en zodoende kan
daarop worden gezocht
● ingebouwde jaarovergangsprocedure
● elektronische betaal- en incassoopdrachten in
SEPA-formaat.
● diverse importeer en exporteer mogelijkheden

Versies
● stand-alone versie zonder noodzakelijke aanschaf
van een licentie FileMaker Pro
● netwerkversie met noodzakelijke aanschaf
licenties FileMaker Pro

Service
● handleiding
● telefonische technische ondersteuning
● onderhoudscontract voor gratis nieuwe updates

Systeemvereisten
FileMaker Pro 8.0 of hoger
Windows XP Professional, Home (SP2)
Windows Vista Ultimate, Business, Home
Windows 7
MacOS versie X 10.4.8 of hoger

Gebruiksvriendelijk

Contact

To the Point - Account heeft overzichtelijke schermen en
heldere aanwijzingen die zorgen dat u snel uw weg zult
vinden in het programma. Het programma wordt geleverd
met een uitgebreide handleiding. Daarnaast kunt u een
beroep doen op telefonische technische ondersteuning.

023-5440804 / 06-51541038
info@tothepoint.nl
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