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 boekhoud software  
 waarop u kunt 
 rekenen 

 
 

 

� Betaalbare software met service 

� Gebruiksvriendelijk 

� Veilig en betrouwbaar 

� Krachtig beleidssysteem 

� Snelle input door minimalisatie muisgebruik 

� Korte basisopleiding volstaat voor een snelle start 

� Volledig conform de Belgische belastings en BTW wetgeving 

� Multi devies 

 
 



  

CPSboek  D A T A S H E E T 
 

 Woord vooraf  

 CPS legt zich reeds sedert 1988 toe op de ontwikkeling van uiterst 
gespecialiseerde programma’s voor boekhouding, fakturatie en 
administratief beheer. Daarbij is het onze ambitie om alleen 
producten te brengen van superieure kwaliteit tegen BETAALBARE 
prijzen. CPS boek is hiervan ook een realisatie. 

 

Op basis van  onze performante en betrouwbare programmatuur 

uit het vroegere Dos-platform werd elk programmadeel 

minutieus in 1997 voor de windows-versie herschreven. Daarbij 

werd niets aan het toeval overgelaten om er onze jarenlange 

ervaring en de opmerkingen van de gebruikers in te verwerken. 

De software is daardoor bijzonder actueel en perfect afgestemd 

op de vele bijkomende mogelijkheden die de windows-omgeving 

biedt. 

 Succesfactoren  

 � Ontwikkeld voor en in samenspraak met accountants en bedrijven 

� Een toepassing die aangepast is aan uw behoeften 

� Eenvoudige installatie 

� Korte basisopleiding volstaat voor een snelle start 

� Betaalbare software met service 

� Muisgebruik tot een minimum herleid wat leidt tot een snelle 

input 

 Performant, gebruiksvriendelijk en betrouwbaar 
 � GebruiksvriendelijkGebruiksvriendelijkGebruiksvriendelijkGebruiksvriendelijk doordat  de software volledig gebaseerd is op 

de windows-gebruikersinterface. 

� PerformantPerformantPerformantPerformant doordat CPS boekCPS boekCPS boekCPS boek een echt 32-bits toepassing is en 

optimaal gebruik maakt van de multitasking mogelijkheden van 

het onderliggende windows operating systeem. 

� CPS boekCPS boekCPS boekCPS boek is een pakket dat u uw administratie zo efficiënt 

mogelijk helpt uit te voeren. Dat betrouwbaar is en zonder 

veel tijd u de juiste informatie levert. Tal van duidelijke 

rapporten en overzichten maken van CPS boekCPS boekCPS boekCPS boek steeds de bron 

van informatie om elke bedrijfssituatie op de voet te volgen. 

 

 Bijzondere kenmerken 
 � Multi-dossier: bijhouden van meerdere dossiers zonder meerprijs 

� Multi-user: is volledig voorzien voor netwerkomgevingen zodat 

terzelfdertijd kan gewerkt worden in één dossier met meerdere 

gebruikers 

� Multi-devies: inschrijven van documenten in vreemde munt 

vormen voor het pakket geen probleem. Een bestand met alle 

muntcodes wordt standaard meegeleverd 

� Onbeperkt aantal boekjaren per dossier 

� Excel add-in: mogelijkheid tot opmaak van rapporten in excel 

waarbij excel zorgt voor de generatie van grafieken 

� Uitgebreide zoekfuncties 

� Volledig conform de Belgische BTW-wetgeving 

� On-line help-info 

� Beveiliging met wachtwoorden. Er zijn toegangsbeperkingen 

mogelijk per gebruiker 

 Uitbreidbaar met extra modules 
 Tal van bijkomende modules kunnen ofwel direct of later 

aangeschaft worden: 

� Module automatisch betaalverkeer met link met ISABEL-software. 

� Module beheer vaste activa (afschrijvingen) 

� Module intrastat-aangifte 

� Module voor accountskantoren 

� Module forfaitbeheer : boeken met hoeveelheden 

� Facturatiebeheer CPS CPS CPS CPS factfactfactfact 

 

 Korte beschrijving van het programma 
 � Basisbestanden voor klanten, leveranciers, rekeningplan  en 

definitie dagboeken. Hulpbestanden voor definitie munten, 

landen, postcodes, koersen, btw-tarieven, enz… Een aantal 

hiervan worden gebruiksklaar meegeleverd maar kunnen volgens 

uw noden aangepast worden. 

� Instellen periodes en dagboeken. Maximum 24 periodes te 

definiëren met uiteraard de mogelijkheid dat begin en einde van 

het boekjaar niet hoeft gelijk te zijn aan het begin en einde van 

een kalenderjaar. Per type dagboek (verkoop, aankoop, financieel, 

diversen) kunt u een onbeperkt aantal dagboeken definiëren. 

� Boekingsprogrammas voor verkoopfakturen, aankoopfakturen, 

financiële verrichtingen en diverse verrichtingen. Tijdens het 

boeken worden tal van controles uitgevoerd op de ingetikte 

gegevens. 

� Opvolging van onbetaalde facturen via afdruk vervaldagbalansen, 

consultatie op scherm v/d openstaande posten en afdruk van 

rappels. Bij de rappels bepaalt u zelf of u verwijlintresten wilt 

aanrekenen of niet. 

� Standaard zijn de BTW-aangifte, BTW-listing en de  kwartaal IC-

aangifte voorzien. Alle aangiftes zijn officieel goedgekeurd door 

het ministerie en kunnen direct na afdruk worden opgestuurd.  

Wat betreft de BTW-listing en IC-aangifte kunnen die ook 

opgestuurd worden op diskette. 

� Balansen en beleidsinformatie 

- Proef- en saldibalans algemene rekeningen 

- Proef- en saldibalans klanten en leveranciers  

- Actief / passief balans 

- Jaarrekening (verkort schema) 

- Resultaatrekening (verkort schema) 

- Cash-flow 

- Afdrukken van historieken klanten, leveranciers en algemene 

rekeningen 

- Omzetstatistiek klanten en leveranciers in dalende of 

stijgende volgorde met vergelijk t.o.v. vorig boekjaar 

- Vergelijkende statistiek per rekening of groep van rekeningen 

over verschillende boekjaren (max 10) afgedrukt onder 

grafiekvorm of in cijfertabel 

- Vergelijkende statistiek per klant of leverancier van de 

omzetcijfers over verschillende boekjaren (max 10) afgedrukt 

onder grafiekvorm of in cijfertabel 

� Jaarafsluiting : volledige jaarafsluiting in één enkele handeling 

 


