CPS fact
geef een
nieuwe dimensie
aan uw
administratief beheer


Betaalbare software met service



Gebruiksvriendelijk



Veilig en betrouwbaar



Krachtig beleidssysteem



Full 32-bits programma met echte multi-tasking



Verwerkt vreemde munten in aankoop- en verkoopbeheer



Grafische afdrukken van al uw documenten



Korte basisopleiding volstaat voor een snelle start



Snelle input



Overzichtelijke rapporten
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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 fact is hiervan ook een realisatie.

Vanuit onze performante en betrouwbare programmatuur voor
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 v/d gebruikers in te verwerken. De software is
daardoor bijzonder actueel en perfekt afgestemd op de vele
bijkomende mogelijkheden die de windows-omgeving biedt

Succesfactoren





Ontwikkeld voor en in samenspraak met bedrijfsleiders
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
 Afgeleid maatwerk gebasseerd op het standaarddossier

Performant, gebruiksvriendelijk en betrouwbaar
 Gebruiksvriendelijk doordat de software volledig gebaseerd is op
de windows-gebruikersinterface.
 Performant
Performant doordat CPS fact een echt 32-bits toepassing is en
optimaal gebruik maakt van de multitasking mogelijkheden van
het onderliggende windows operating systeem.

 CPS fact is een pakket dat u helpt uw administratie zo
efficiënt mogelijk helpt uit te voeren, dat betrouwbaar is en
zonder dat het u veel tijd kost, u de juiste informatie levert. Tal
van duidelijke rapporten en overzichten maken van
CPS fact 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-devis : Opmaak van documenten in vreemde munt vormen
voor het pakket geen probleem. Een bestand met alle muntcodes
wordt standaard meegeleverd.
 Afdruk van alle documenten mogelijk in 4 talen.(N/F/D/E)

 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
 Lay-out van documenten kan steeds aangepast worden door
uzelf of door ons volgens uw wensen.
 Automatische verwerking van RECUPEL en AUVUBEL bijdrages.

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





Module offertebeheer.
Module orderbeheer klanten
Module aankoopbeheer
Module voorraadbeheer en inventarisatie

 Module kassabeheer
 Module inlezen leveranciersartikelbestanden vanaf diskette of
cd-rom
 Module multi-eenheden
 Module e-mail beheer a/d hand van de ingevulde emailadressen in klanten en leveranciersbestand.

Korte beschrijving van het programma
 Basisbestanden voor klanten, leveranciers, en artikelbestand.
Hulpbestanden voor definitie munten, landen, postcodes,
koersen, btw-tarieven, enz… Een aantal hiervan worden
gebruiksklaar meegeleverd maar kunnen volgens uw noden
aangepast worden. Op elk veld kan gezocht worden in de fiches
v/d basisbestanden door een deel v/h veld in te geven eventueel in
combinatie met één of meerdere velden.
 Klantenbestand.
Uitgebreide fiches voorzien tot ingave van onbeperkt aantal
leveringsadressen, onbeperkt aantal kontaktpersonen, definitie
interessecodes v/d klant.
 Artikelbestand.
Onderverdeling artikels in artikelgroepen.
Mogelijkheid tot linken v/d foto a/d artikelfiche
 Leveranciersbestand.
 Prijzen en kortingen.
Mogelijkheid tot onderverdeling van klanten in max 10
verschillende prijsgroepscodes.
Definitie procentuele korting per klant/per artikelgroep
Definitie speciale prijsfiche per artikel/per klant
Definitie globale dokumentkorting per klant.

 Dokumenten.
Afdruk leveringsbons / facturen / kredietnotas
Afdrukken voorzien in 4 talen (N-F-D-E) volgens taalcode klant.
Lay-outs kunnen worden aangepast naar wensen v/d klant. Bij
afdruk v/h dokument kan de hoofding door de printer
meegeprint worden. Geen voorbedrukte fakturen nodig.
Automatische afdrukken van formule “voor waar en echt
verklaard” met omzetting v/d getallen naar woorden.
 Lijsten.
 Statistieken.
- Artikelstatistiek v/d verkopen over de laatste 12 maanden
uitgesplitst per maand.
- Statistiek v/d verkochte artikels per klant over de laatste 12
maanden.
- Beginmaand wordt zelf bepaald en alle statistieken kunnen
afgedrukt worden zowel in aantallen als omzetcijfers.
- Klantenanalyse
- Artikelanalyse
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Module offertebeheer

Module aankoopbeheer

 Opmaak van offertes met keuzemogelijkheid van
vooringestelde inleidende teksten en slotteksten.
 Ingave van vrije lijnen of artikellijnen
 Afdruk van offertes op uw briefpapier of op blankopapier
met vooringescand briefhoofd.
 Volledig aanpasbare afdruk lay-out met eventuele afdruk
van foto per artikel.
 Mogelijkheid tot overname van offertes naar
orderbeheer.ingave v/h referentienummer waarbij alle
eerder opgenomen facturen nu direct worden afgeboekt.
Dit heeft u uiteraard een zeer grote TIJDSWINST bij het
boeken.
 Rechtstreeks e-mailen van uw offerte a/d hand van de
ingebrachte e-mail-adres in de klantenfiche of ingebracht email adres bij de offerte.

 Ingave van leveranciersbestellingen op basis van het
artikelbestand of vrije lijnen.
 Afdruk van bestelbons op eigen briefpapier of op blanko
papier met vooringescand briefhoofd.
 Opvolging openstaande bestellingen door konsultatie op
scherm selektief per artikel of per leverancier of per
bestelbon.
 Afboeken van de binnengekomen goederen met
voorraadbijwerking (als met voorraadmodule wordt
gewerkt) en prijscontrole.
 Mogelijkheid tot opmaak van een automatisch
bestelvoorstel aan de hand van de opgegeven minimum
en maximum voorraad opgegeven in de artikelfiche. Na
kontrole en eventuele aanpassingen v/h bestelvoorstel
kunnen hieruit direct bestelbons worden aangemaakt.

Module orderbeheer

Module kassabeheer

 Ingave van bestellingen van klanten met mogelijkheid tot
afdruk van een orderbevesting of rechtstreek e-mailen van
de bevestiging a/d hand van het ingebrachte e-mail adres in
de klantenfiche of rechtstreks ingebracht e-mail adres.
 Konsultatie op scherm van de openstaande orders per klant
of per artikel op scherm met vermelding van de
voorraadgegevens.
 Lijst openstaande orders per klant of per artikel.
 Mogelijkheid tot afdruk van magazijnbons voor het klaar
maken van de te leveren goederen.
 Opmaak leveringsbons door afboeken van het order van de
te leveren goederen of als met magazijnbons wordt
gewerkt afboeken van de magazijnbon.

 Ingave aan toonbank of kassa van verkochte artikels met
afdruk van kassatickets en eventuele bijwerking van de
voorraad (als ook met voorraadmodule wordt gewerkt).
 Opmaak kontante verkoopfakturen van geselecteerde
kassatickets.
 Afdruk kassaverslag op einde van de dag.
 Volledige kassaverwerking met barcodescanning
mogelijk.

Module inlezen leveranciersbestanden
Een instelbaar parameterbestand laat u toe het
artikelbestand verkregen van uw leveranciers in te lezen in
uw eigen artikelbestand.

Module vorraadbeheer

Module multi-eenheden

 Bijhoude van de voorraad, het aantal in bestelling , het
aantal in back-order per artikel.
 Bijhouden van de voorraadbewegingen per artikel + afdruk
in lijstvorm.
 Afdrukken voorraadlijst.
 Inventarisatie met afdruk van inventarislijst.

Ingavemogelijkheid van artikels waarvan eenheidsprijs is
gebaseerd op een andere verkoopseenheid dan aantal.
Bv : Fakturatie v/e artikel waarvan de eenheidsprijs is
gebaseerd op m². Input als volgt :
1,5m x 2,3m x 5 (5=aantal geleverd en eenheidsprijs is
gebaseerd op aantal m²).

