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Administratie. Iedere ondernemer heeft er mee te 
maken. Leuk is het niet altijd, wel noodzakelijk 
want anders komt de continuïteit van uw bedrijf in 
gevaar. Maar de administratie uitbesteden is duur, 
‘doe-het-zelven’ tijdrovend en ingewikkeld. UNIT4 
begrijpt dat.

Wij hebben ons in de wereld van het midden en kleinbedrijf 
verdiept en weten precies waaraan u behoefte hebt; UNIT4 
Multivers Small. Dit betaalbare basissoftwarepakket bevat alle 
essentiële administratieve functies voor kleinbedrijven in 
Nederland en België.

Ook online beschikbaar
UNIT4 Multivers Small is ook als online versie beschikbaar met 
dezelfde mogelijkheden als de lokaal geïnstalleerde versie.

UNIT4 Multivers is in een moderne jas gestoken 
die veel overeenkomsten heeft met het uiterlijk
van Microsoft Office. Het boekhoudpakket 
werkt op alle door Microsoft ondersteunde 
versies van Windows. Hierdoor is behalve de 
betrouwbaarheid en de snelheid, ook het 
gebruiksgemak dik in orde.

Groeit uw bedrijf, dan groeit de software 
probleemloos met u mee. En wilt u liever 
boekhouden via internet? Dat kan, de software 
is ook als online versie: UNIT4 Multivers Small 
Online beschikbaar met dezelfde mogelijkheden 
als de lokaal geïnstalleerde versie.

UNIT4 Multivers Small is daarom thuis in uw 
bedrijf.

UNIT4 Multivers
Thuis in uw bedrijf
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Mogelijkheden UNIT4 Multivers small
•	Kas-, bank-, giro- en memoriaalboek
•	Grootboek
•	 In- en verkoopboek
•	Fiattering
•	Debiteuren, crediteuren
•	Budgetten en prognoses
•	Vreemde valuta
•	Landen en talen
•	Vertegenwoordigers
•	Rekeningoverzichten, aanmaningen
•	Kostenplaatsen en dossiers
•	Telebankieren
•	Dag-, periode- en jaarafsluiting
•	BTW-aangifte en ICT-kwartaalaangifte
•	Diverse info- en overzichtsprogramma’s zoals 

kolommenbalans, proef- of saldibalans en 
resultatenoverzichten.

•	 Integratie met Microsoft Office (Word, Excel, Outlook)
•	Koppeling met internet
•	Documenten naar printer, fax, e-mail of lokale schijf sturen
•	Variabele lay-out van formulieren
•	Grafische presentaties
•	Koppeling naar uw accountant
•	Veiligstellen en terugplaatsen van database
•	Zelf te definiëren velden op dossiers en grootboekrekeningen
•	UNIT4 Multivers Small is ook als online versie beschikbaar

voordelen UNIT4 Multivers small
•	Simpel: programma wijst u de weg tijdens de invoering van 

uw gegevens
•	Snel: pakket leert van vorige boekingen en stelt 

aanvullingen voor
•	3 gelijktijdige gebruikers maximaal
•	Modern: het uiterlijk toont veel overeenkomsten met 

Microsoft Office 
•	Minimale boekhoudkennis is voldoende
•	Maximaal resultaat behalen door inzicht in uw bedrijfssituatie
•	Doorgroeimogelijkheden naar UNIT4 Multivers Medium, 

Large en XtraLarge
•	Altijd antwoord op uw vragen dankzij ingebouwde 

helpfuncties en support van de helpdesk
•	Continuïteit en betrouwbaar: UNIT4 is al ruim 30 jaar actief 

als producent en leverancier van bedrijfssoftware

Meer dan software alleen
Niets is erger dan te moeten stoppen met zakendoen 
vanwege ‘de automatisering’. UNIT4 Multivers Small is 

gemaakt om probleemloos mee te werken. Op de meeste 
vragen krijgt u dan ook met de ingebouwde helpfuncties 
direct een antwoord. Als u dan toch een vraag hebt, kunt u 
zowel telefonisch als via het internet support krijgen.

Meer informatie 
Wilt u meer weten of een afspraak maken met een  
UNIT4-partner bij u in de regio? Neem dan contact met ons op 
via het gratis telefoonnummer 0800 844 44 44 (Nederland).  
Kijk voor meer informatie over onze producten op onze 
website: www.unit4multivers.nl.

De distributeur voor België is UNIT4 C-Logic N.V., te bereiken 
via het algemene telefoonnummer 050 39 13 36. Kijk voor 
meer informatie over onze producten op www.c-logic.be/
multivers.

Over UNIT4
UNIT4 is een softwareonderneming met een landelijk 
netwerk van partners. Thuis in uw bedrijf staat bij ons 
centraal. Daarom heeft UNIT4 een financieel-logistiek
softwarepakket ontwikkeld, speciaal gericht op kleine en 
middelgrote ondernemingen in Nederland en België.

Ons hoofdkantoor staat in Nederland (Sliedrecht). Daarnaast 
hebben we kantoren in 23 landen in Europa, Noord-Amerika 
en Azië en verkoopactiviteiten in diverse andere landen. 
UNIT4 N.V. is sinds 1998 genoteerd aan de Nederlandse 
aandelenbeurs en heeft ruim 4.000 medewerkers in dienst.
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UNIT4 Software B.V.
Stationspark 1000, 3364 DA Sliedrecht

Postbus 102, 3360 AC Sliedrecht
T 0800 844 44 44 (gratis informatienummer) F 0184 44 44 45

I www.unit4multivers.nl e mkb@unit4.comEr kunnen geen rechten worden ontleend aan deze brochure.

 www.facebook.com/UNIT4Multivers     @Multivers    
 www.youtube.com/UNIT4Multivers     UNIT4 Multivers

UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT

Wie bedrijfssoftware maakt, moet verder kijken dan vandaag. Organisaties 
zijn gebaat bij stabiliteit. Daarom moet software nu al klaar zijn voor de 
veranderingen van morgen.
 
Embracing change is ons motto: UNIT4 is continu bezig met veranderingen. 
Het resultaat voor onze klant is software vooruitgedacht. Want vooruitdenken is 
wat UNIT4 doet: software leveren die klaar is voor morgen. Dus altijd zal werken. 
In tijden van snelle veranderingen beloven wij één ding: stabiliteit. 

Want UNIT4 weet dat u niet alleen geïnteresseerd bent in ‘ground breaking 
solutions 3.0’. U wilt dat uw organisatie blijft draaien en groeien. 
Wij begrijpen dat.

Om voorop te blijven moet ook de software snel en kostene�ectief aan te 
passen zijn aan de continu veranderende situatie van uw organisatie. Klanten 
van UNIT4 kunnen gerust zijn: met software die nu al klaar is voor morgen, 
verandert u gemakkelijk mee.

Uw UNIT4 Partner:
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