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DornerFakturierung
Zodat u zich op essentiële zaken concentreren kunt!

Facturering in de bouwwereld is een zeer complex geheel.
Verschillende prijs- en betalingsafspraken, rekeningso-
verzichten enz., vereisen een flexibel model dat zo mogelijk
aan alle eisen voldoet. DornerFakturierung is een vrij
configureerbaar systeem dat door de gebruiker aan
eigen behoeftes en eisen aan te passen is.
Het programma onderscheidt zich ondanks zijn compe-
xiteit door eenvoudige bediening. De gebruiker wordt
door middel van overzichtelijke dialogen door de afzon-
derlijke procedures gevoerd en kan op ieder moment 
corrigerend ingrijpen. Een modern databaseprogramma
beheert alle voor de facturering vereiste stamgegevens
zoals adressen, artikelen, prijzen, leveringsvoorwaarden
enz. De afleveringsbonnen worden via het netwerk, on-
line uit de productiestaten overgenomen. De facturering
maakt uit de gegevens daarvan en de bijbehorend vast-
gelegde voorwaarden de individuele rekeningen. Voor 
transporteurs worden creditnota's geproduceerd. Alle
factuurgegevens worden aan de financiële boekhouding
/ administratie ter beschikking gesteld. Gebaseerd op de
gegevens van afleveringsbonnen en rekeningen ontstaan
statistieken en beoordelingen. Toegankelijke koppelingen
maken het mogelijk voor de gebruiker aanvullende lijsten
en notities te maken.

Intelligente netwerken ontsluiten nieuwe perspectieven.
Ze maken het mogelijk gegevens uit te wisselen tussen
centrales, facturering en boekhouding. De klant staat
heden ten dage meer dan ooit in het middelpunt. Geopti-
maliseerde snel beschikbare informatie levert vele voor-
delen. Het in DornerFakturierung integreerbare systeem
voor verkoop ondersteunt offertes, opvolging van offer-
tes, opdrachtbevestigingen en het beheer van de met 
de klant afgesproken condities. Al deze in het verkoop-
systeem vastgelegde informatie staat ter beschikking
aan de facturering. Officeprogramma's (Word, Excel,
Outlook, …) ondersteunen de correspondentie, calcu-
laties en notities zoals het beheer van e-mails, taken en
afspraken. Internet, e-mail of telefax zorgen voor een
snelle communicatie met de klant.

Ons moderne projectmanagement begeleidt de totale
projectafwikkeling. Opleidingen ondersteunen de 
gebruikers in de fase van inbedrijfname. Support wordt
door Dorner Electronic en Wires Consulting ook voor
DornerFakturierung serieus genomen. Wij ondersteunen
de gebruiker in het dagelijkse gebruik van het systeem.



Dorner Electronic GmbH
A-6863 Egg · Kohlgrub 914
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Technische gegevens

Programma's
Verkoopsysteem:
_ Beheer van stamgegevens voor adressen, objecten, gesprekspartners, prijzen, …
_ Maken en opvolgen van offertes
_ Maken van opdrachtbevestigingen
_ Beschikbaarstelling van de stamgegevens en condities voor de facturering
_ Correspondentie met behulp van Word
_ Beoordeling van acquisitie-inspanningen

Facturering:
_ Beheer van stamgegevens voor adressen, artikelen, voertuiggegevens, prijzen,…
_ Beheer van leveringscondities
_ Import van afleveringsbonnen van de centrales
_ Nabewerking van afleveringsbonnen
_ Facturering van beton, grind, pompen, handelswaren, …
_ Creditnota's voor transporteurs
_ Koppeling met financiële boekhouding
_ Beoordelingen en statistieken
_ Archivering van rekeningen en creditnota's

Hardware
De hardware wordt volledig aan de eisen en wensen van de klant aangepast.
Naargelang de eisen zijn lokale werkplekken of cliënt/server oplossingen mogelijk.

Software
_ Operatingsysteem: WIN2000 / WIN XP
_ Databaseprogramma: MS SQL server / MSDE
_ Userinterface: ACCESS 97 / 2000 / XP / .net
_ Software voor on-line service
_ Antivirussoftware

Meer informatie of informatie over andere diensten en producten treft u aan op de 
website www.dorner.at of kunt u opvragen bij:

Alle rechten voorbehouden. In het bijzonder geldt dit voor patentverstrekking of gedeponeerde handelsmerken. Leveringen en technische veranderingen voorbehouden. 

Alle gebruikte hardware- en softwarenamen zijn handelsnamen en / of handelsmerken van de betreffende fabrikanten. Copyright © Dorner Electronic GmbH, 11/2005
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