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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 als het gaat om 
softwareondersteuning voor de administratie;  
UNIT4 Multivers Large. Met dit snelle en betrouwbare boekhoudpakket 
kan elke ondernemer in Nederland en in België zó aan de slag gaan.

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

UNIT4 Multivers is in een moderne 
jas gestoken die veel overeenkom
sten heeft met het uiterlijk van 
Microsoft Office. Het boekhoudpak
ket werkt op alle door Microsoft 
ondersteunde versies van Windows. 
Hierdoor is behalve de betrouwbaar
heid en de snelheid, ook het ge
bruiksgemak 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 
Large Online beschikbaar met 
dezelfde mogelijkheden als de lokaal 
geïnstalleerde versie.

UNIT4 Multivers Large is daarom 
thuis in uw bedrijf.

UNIT4 Multivers
Thuis in uw bedrijf
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Management Assistent 
Minimale boekhoudkennis is al voldoende voor het maximale resultaat; het 
programma wijst u vanzelf de weg tijdens de invoering van uw gegevens. 
UNIT4 Multivers Large ‘leert’ van vorige boekingen en doet zelf aanvullings
voorstellen. Daarnaast neemt de ManagementAssistent u werk uit handen door 
een ingebouwd waarschuwings en opvolgingsmechanisme voor uw facturen, 
budgetten, debiteuren en crediteuren en geeft u inzicht in bedrijfsinformatie 
(omzet, inkopen, liquide middelen) en kengetallen.

Relatiebeheer
UNIT4 Multivers Large bevat standaardfunctionaliteit voor Relatiebeheer. Dit stuk 
gereedschap is een essentieel hulpmiddel in de strijd om de klant. U moet alles over 
uw relaties weten om ze zo optimaal te kunnen bedienen: persoonlijk en direct. In 
Relatiebeheer kunt u vrije velden en tabellen aanmaken om extra klanteninformatie 
vast te leggen, uw relaties met één druk op de knop naar debiteur en/of crediteur 
omzetten en mailings per post of email versturen. Bovendien houdt UNIT4 
Multivers Large precies bij welk document naar wie is verstuurd.

Uw rapporten kunt u niet alleen printen, maar ook opslaan om later in Word te 
gebruiken. Ook bestaat de mogelijkheid om een koppeling te maken met Excel, om 
zo gegevens uit UNIT4 Multivers Large hiernaar over te halen. U kunt tevens 
rapporten opslaan als PDFbestand, of direct verzenden als bijlage in een email.

Meegroeien
U kunt zonder conversie of training doorgroeien naar UNIT4 Multivers Xtralarge; 
het uitgebreidere administratiepakket van UNIT4. Met meer mogelijkheden voor 
onder andere inkoop, verkoop, voorraadbeheer, projecten en workflow 
management. U betaalt dus alleen voor wat u nodig hebt en als uw bedrijf groeit, 
groeit UNIT4 Multivers Large met u mee!

Verkoopadministratie
De offertefase is voor uw verkopen zeer belangrijk. Daarom kunt u uw offerte in de 
taal van uw klant opstellen en in één muisklik omzetten naar een verkoopopdracht. 
U hoeft de gegevens dus niet over te typen. Maar dat is lang niet alles, zo wordt:
•	het scoringspercentage van de offertes bijgehouden 
•	een voorraadcontrole toegepast tijdens de orderinvoer 
•	een inkooporder aangemaakt als er onvoldoende voorraad is 
•	 informatie getoond over product en klant 
•	gecontroleerd op kredietlimiet, marge en openstaande posten 

Uw dagelijkse taken vindt u terug
in het overzichtelijke takenscherm

Het menu van UNIT4 Multivers 
Large is weergegeven in een 
Ribbonbar  en sluit aan bij 
Microsoft Office

UNIT4 Multivers Large geeft snel 
inzicht in uw cijfers
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Als u regelmatig verkooporders invoert die erg veel op elkaar 
lijken, dan kunt u werken met vaste orders. Hiermee kunt u 
snel meerdere standaardorders maken en gebruiken. 
Bovendien kunt u uw orderscherm helemaal inrichten zoals u 
dat wenst door middel van vrije velden. Zo kunt u informatie 
zoals afmetingen, specificaties of kleur vastleggen die voor u 
of uw klant belangrijk is. Moeiteloos factureert u alle 
verkoopopdrachten, bestede uren, contracten en 
abonnementen of termijnen van uw projecten. Baliefacturen, 
proeffacturen en spoedorders draait u eenvoudig uit en alle 
nota’s van een klant verzamelt u heel efficiënt. Voor uw 
vervoerders kunt u gewicht en aantal colli direct bij de 
verkooporder registreren en op de pakbon afdrukken. Aan de 
hand van de ingevoerde gegevens bent u in staat om snel een 
nacalculatie te maken, of de onderhanden werk positie van 
uw projecten te bepalen. De duidelijke verkoopstatistieken 
per product(groep), klant of medewerker zijn onmisbaar bij 
het maken van de juiste beslissingen.

Inkoopadministratie
UNIT4 Multivers Large is thuis in uw bedrijf en alles draait dus 
omgebruiksgemak. Inkooporders zijn dan ook eenvoudig aan 
te maken. U kunt meerdere leveranciers per artikel invoeren 
en zelf sets van artikelen samenstellen. De software geeft een 
waarschuwing als een artikel besteld moet worden, zodat u 
nooit zonder komt te zitten. Ook genereert het programma 
automatisch inkooporders vanuit ingevoerde verkooporders. 
Is uw bestelling eenmaal binnen, dan wordt die direct 
gecontroleerd aan de hand van de inkooporder en de factuur. 
Ontvangen inkooporders kunt u eenvoudig scannen en 
automatisch opslaan onder de betreffende boeking of 
crediteurenkaart. Is alles in orde dan kunt u met één druk op 
de knop tot betaling van uw leverancier overgaan. De 
inkoopstatistieken per product(groep), klant of medewerker 
zijn een handig hulpmiddel om overzicht te houden of 
kostenposten te signaleren. 
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UNIT4 Multivers Large bestaat standaard uit de volgende onderdelen
Financieel
•	Kas, bank, giro en memoriaalboek
•	Grootboek
•	 In en verkoopboek
•	Debiteuren, crediteuren
•	Fiattering
•	Vreemde valuta
•	Rekeningoverzichten, aanmaningen
•	Kostenplaatsen en dossiers
•	Budgetten en prognoses
•	Telebankieren
•	BTWaangifte en ICTkwartaalaangifte
•	Diverse info en overzichtprogramma’s zoals 

kolommenbalans,
•	proef of saldibalans en Resultatenoverzicht

Facturering
•	Artikel en dienstenbeheer
•	Facturering
•	Orderkosten
•	Expeditiegegevens
•	Margebewaking
•	Baliefacturering
•	Uitbreidbaar tot maximaal 3 user

Handel
•	Voorraadbeheer inclusief minimum en maximum voorraad 

signalering
•	Werken met meerdere magazijnen en magazijnlocaties
•	Voorraadwaardering: GIP of VVP
•	Prijswijzigingen/herwaardering
•	Gebruik van pakbonnen en magazijnbonnen
•	Backorderregistratie
•	EAN codes per artikel
•	Kunnen werken met inkooporders
•	Meerdere leveranciers per artikel
•	Afstemmen inkooporder met inkoopfactuur
•	Verzamelen van inkooporders
•	Besteladvisezen
•	 Inkooporganisaties kunnen 
•	Koppeling verkoopinkoop
•	Periodieke verkoopopdrachten
•	Verkoopadministratie
•	Verzamelfacturering
•	Versnelde order ingave
•	Expediteurgegevens

Managementinformatie
•	Waarschuwings en opvolgingsmechanisme
•	Uitgebreide managementstatistieken zoals  

in en verkoopstatistieken
•	Bedrijfsinformatie en kengetallen

Relatiebeheer
•	Relaties en (contact)personenbeheer
•	Acties & Notities
•	Documentbeheer
•	Adresbeheer
•	Mailing, emailing, agenda en taakbeheer via  

Microsoft Office

Verder beschikt UNIT4 Multivers Large over:
•	 Integratie met Microsoft Office (Word, Excel en Outlook)
•	Koppeling naar internet
•	Variabele layout van formulieren
•	Grafische presentaties
•	Koppeling naar uw accountant
•	Veiligstellen of terugplaatsen administratie
•	PDFprinten
•	Zelf te definiëren velden voor relaties, contactpersonen, 

debiteuren, crediteuren, gebruikers, dossiers en artikelen
•	Zelf te definiëren tabellen 
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Meer dan software alleen
Niets is erger dan te moeten stoppen met zakendoen 
vanwege ‘de automatisering’. UNIT4 Multivers Large 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 Belgie is UNIT4 CLogic N.V., te bereiken 
via het algemene telefoonnummer 050 39 13 36.  
Kijk voor meer informatie over onze producten op  
www.clogic.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 financieellogistiek 
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, NoordAmerika 
en Azië en verkoopactiviteiten in diverse andere landen. 
UNIT4 N.V. is sinds 1998 genoteerd aan de Nederlandse
aandelenbeurs en heeft ruim 4000 medewerkers in dienst.
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www.unit4multivers.nl

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:


