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Prijs op 01/06/2018 en geldig tot 31/12/2018 

 

De modules ?FOATG aan een uitzonderlijk tarief. Hiermee 

beschikt u over: 

1. Een volledig IN en OUT beheer, van de offerte tot de verkoopfactuur en van de 

prijsaanvraag leveranciers tot de aankoopfactuur (en kredietnota’s) 

2. Een multi-derden beheer: klanten, leveranciers, vertegenwoordigers, vervoerders, 

prospecten 

3. Een multi-contact beheer gelinkt met de multi-derden 

4. Voorraadbeheer met meerdere voorraadlocaties 

5. Zeer gedetailleerd artikelbeheer 

6. Import-export Excel, DBF, CSV… 

7. Zeer gedetailleerd prijsbeheer voor zowel verkoop als aankoop 

8. Meerdere statistieken 

9. Koppelingen met verschillende boekhoudpakketten 

10. En …. 

 

Extra 

Elke VZW (onderworpen aan btw of niet) heeft een extra 

korting van 40% op deze promotionele prijs 
 

*Voorwaarden: 
Promotie 1.000 € excl. B.T.W. = +/- 43% korting op de normale prijs (1.860 € excl. B.T.W. + jaarlijks 

onderhoudscontract = 465 € excl. B.T.W.  2.325 € excl. B.T.W.) 

Jaarlijks onderhoudscontract het eerste jaar GRATIS. 

Verplichte onderschrijving van het onderhoudscontract voor minimum 3 jaar na het eerste jaar 

gratis 
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1. Een volledig IN en OUT beheer, van de offerte tot de verkoopfactuur en 

van de prijsaanvraag leveranciers tot de aankoopfactuur (en 

kredietnota’s) 
Volledige opvolging vanaf de offerte (of prijsaanvraag aan de leverancier).  

Het aantal dagboeken is onbeperkt. De verschillende types zijn: offerte/prijsaanvraag, (leveranciers-

)bestelling, verzendingsnota/leveringsbon, retourbon (aan leverancier), 

(aankoop-)factuur en kredietnota (op aankopen). Aan elk journaal kunnen een specifieke 

voorraadlocatie, een specifieke printer en een specifieke documentlay-out gekoppeld worden. 

De documenten kunnen aangemaakt worden:  

 door ze manueel in te geven  

 door een bestaand document af te sluiten = om te zetten naar een volgende fase (vb. 

 

 door bestaande documenten te laten groeperen (per klant kan aangegeven worden of zijn 

documenten gegroepeerd moeten worden in 1 document of niet). 

 door bestaande documenten geheel of gedeeltelijk af te boeken (eventueel met splitsing van 

de hoeveelheden voor deelleveringen) 

 door bestaande documenten geheel of gedeeltelijk te kopiëren 

 automatisch vanuit een voorstel van de te plaatsen leveranciersbestellingen dat berekend 

kan worden op basis van een parametreerbare formule die al dan niet rekening houdt met 

de gevraagde data van de klantenbestellingen 

 door het automatisch laten aanmaken van de leveranciersbestelling(en) vanaf een 

 

 op basis van een type document 

 automatisch door selectie van een back order 

Er kunnen ook consignaties en herbevoorradingsaanvragen beheerd worden, op één of meerdere 

voorraadlocaties.  

De artikelen kunnen in de documenten ingegeven worden via de (eigen/interne) artikelreferentie, de 

omschrijving, de barcode of de (externe) artikelreferentie van de klant. 

Wanneer een offerte van een prospect wordt afgesloten of gedeeltelijk afgeboekt naar een volgende 

fase (bestelling, …), dan wordt de prospectfiche automatisch omgezet in een klantenfiche zodat de 

gegevens niet opnieuw ingegeven moeten worden. 

De vertegenwoordigers kunnen per document en per documentlijn beheerd worden. Bij het 

aanmaken van een document worden standaard de gegevens van de klantenfiche overgenomen, 

inclusief de vertegenwoordiger. 

MAFACT wordt geleverd in 7 gebruikerstalen (Nederlands, Frans, Duits, Engels, Spaans, Italiaans en 

Portugees).  

Het handboek bestaat in het Nederlands en het Frans in PDF formaat. 
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2. Een multi-derden beheer: klanten, leveranciers, vertegenwoordigers, 

vervoerders, prospecten 
Vanuit de fiches kunnen o.a. de volgende gegevens snel en eenvoudig opgevraagd worden: 

omzetcijfers zonder beperking van het aantal jaren, gedetailleerde overzichten/historieken, de 

lopende zaken, de berekening van de nettoprijs van een artikel, al dan niet met een bepaalde 

afnamehoeveelheid. 

De berekening van de commissie van de vertegenwoordiger kan ingegeven worden als een 

percentage op de verkoopprijs, aankoopprijs of de marge en dit voor een artikel, een gamma of 

familie van artikelen, een categorie van artikelen, een artikelgroep, een merk, …  

Vanuit de fiche kan het geïnstalleerde e-mailprogramma geopend worden met een nieuwe e-mail 

aan het adres van de klant en/of de website van de klant opgeroepen worden. 

 

3. Een multi-contact beheer gelinkt met de multi-derden 
Met deze module kunnen één of meerdere contacten (en leveringsadressen) toegewezen worden 

aan een klant, leverancier of prospect. 

Deze fiches zijn ook los van de basisfiche toegankelijk in een eigen menu. 

Het programma voorziet op deze manier ook de mogelijkheid een bestand op te zetten met 

contacten die niet gekoppeld zijn aan een basisfiche (werknemersfiches, infodiensten van de 

overheid, telefoonnummer en menukaart van de sandwichbar om de hoek, …). 

Deze functie kan dus verschillende belangen dienen: leveringsadressen, nummerplaten, 

contactlijsten, interventieadressen, … 

 

4. Voorraadbeheer met meerdere voorraadlocaties 
De voorraden worden al bijgewerkt bij het opslaan van een documentlijn. Elke gebruik(st)er beschikt 

dus steeds over de meest recente informatie, zelfs indien meerdere gebruik(st)ers tegelijkertijd in 

het programma werken. 

Het aantal voorraadlocaties, evenals het aantal posities per voorraadlocatie, is onbeperkt. De 

minimum en maximum voorraden kunnen zowel per voorraadlocatie als in één keer voor alle 

voorraadlocaties ingegeven worden. Er kunnen ook voorraadlocaties zonder voorraadbeheer 

aangemaakt worden. 

Met mutatiedocumenten kunnen artikelen van één voorraadlocatie overgezet worden naar een 

andere voorraadlocatie - er moet hiervoor maar één lijn ingegeven worden. 

De inventarisdocumenten kunnen manueel ingegeven worden maar ook door het programma 

berekend worden (met validering FIFO, LAST, laatste aankoopprijs, aankoopprijs uit de artikelfiche). 

De inventarisdocumenten kunnen op elk gewenst moment van het jaar aangemaakt worden. 
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5. Zeer gedetailleerd artikelbeheer 
De artikelfiches zijn zeer uitgebreid en bovendien voorzien van 16 door de gebruiker te parametreren 

velden. Vanuit de fiches kunnen de volgende gegevens snel en eenvoudig opgevraagd worden: 

omzetcijfers zonder beperking van het aantal jaren en dit zowel voor de verkopen als de aankopen 

en zowel in cijfers als in hoeveelheden, gedetailleerde overzichten/historieken, de lopende zaken. 

In elke artikelfiche vindt U een volledig overzicht van de voorraadstatus van het artikel. Hierin 

worden de 3 hoofdbegrippen getoond (de inventariswaarde, het beschikbaar saldo en het saldo op 

termijn) en alle fasen van de verkopen en aankopen die tot deze saldi leiden (in bestelling, in 

levering, …). 

Er is quasi geen beperking van het aantal talen waarin een artikel omschreven kan worden. 

Omschrijvingen kunnen algemeen zijn = voor alle klanten en leveranciers gebruikt worden of 

toegewezen worden aan een bepaalde klant of leverancier. 

De meest gebruikelijke barcodetypes zijn al voorzien in de fiches. In de documenten kan het artikel 

geselecteerd worden door de barcode te scannen of ze manueel in te geven. 

De prijs van het artikel kan ingegeven worden in functie van de voorraadeenheid (stuks, dozen, …), 

maar ook in functie van het gewicht, de lengte, de oppervlakte of het volume van het artikel. De 

voorraad van het artikel kan dus in stuks beheerd worden en de prijs per kilogram bijvoorbeeld. De 

voorraadeenheden per verpakkingstype (doos, pallet, …) kunnen eveneens in de artikelfiche 

ingegeven worden. 

De verkoopprijs wordt in de basis- en alternatieve munteenheid getoond. 

Er is een beheer van vervangartikelen en de artikelen kunnen ook geblokkeerd worden. 

De kostprijs van het artikel kan berekend worden in functie van een percentage t.o.v. de 

aankoopprijs van het artikel. Dit percentage kan ingegeven worden voor het specifieke artikel, het 

gamma of de leverancier. Deze gegevens worden continu bijgewerkt aan de hand van de ingegeven 

documenten (leveringsbonnen leveranciers en aankoopfacturen).  

Er kunnen meerdere leveranciers en/of aankoopprijzen aan een artikel toegewezen worden.  

Net zoals bij het beheer van specifieke klantenprijzen laat deze module het beheer van specifieke 

leveranciersprijzen toe: netto prijzen of kortingspercentage(s), al dan niet gekoppeld aan een 

minimum afnamehoeveelheid, … 

In het venster met het resultaat van de berekening van de leveranciersbestellingen kunt u kiezen uit 

de bevoorrechte leveranciers van een artikel. 

 

6. Import-export Excel, DBF, CSV 
Met deze module kunnen gegevens geïmporteerd worden. Bijvoorbeeld prijslijsten van uw 

verschillende leveranciers in de artikelfiche, adresgegevens in uw prospect- of klantenfiches, … 

Er kunnen gegevens geïmporteerd worden uit DBASE- of ASCII-bestanden (SDF of delimited) of 

andere bestanden mits aanpassing. 

Alle basisbestanden kunnen eveneens snel en al dan niet gefilterd, naar Excel geëxporteerd worden. 
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7. Zeer gedetailleerd prijsbeheer voor zowel verkoop als aankoop 
MAFACT biedt U een zeer uitgebreid prijzenbeheer: 

De (specifieke) prijzen kunnen ingegeven worden, voor 1 klant, voor een klantencategorie of voor 

alle klanten, en los daarvan of er juist mee gecombineerd, voor 1 artikel, voor een gamma of familie 

van artikelen of voor een artikelgroep, als een kortingspercentage, als vaste prijs of een combinatie 

van beide, met of zonder een minimum afnamehoeveelheid.  

De prijzen kunnen via een apart menupunt eenvoudig bijgewerkt worden in functie van de 

aankoopprijs, de kostprijs, de verkoopprijs, indien gewenst in functie van de ingegeven marge, … 

Net zoals bij het beheer van specifieke klantenprijzen laat deze module het beheer van specifieke 

leveranciersprijzen toe: netto prijzen of kortingspercentage(s), al dan niet gekoppeld aan een 

minimum afnamehoeveelheid, … 

 

8. Meerdere statistieken 
Het programma wordt geleverd met meer dan 700 statistieken/lijsten die werden aangemaakt met 

het programma CRYSTAL REPORTS® (gedeponeerd merk van SAP). Ze kunnen gepersonaliseerd 

worden door een gebruik(st)er die over dit programma beschikt. Alle statistieken kunnen op het 

scherm getoond worden en als bestand geëxporteerd worden (voor gebruik in WORD, EXCEL, als 

ASCII-, HTML- of PDF-bestand, …). Bij het exporteren kan ervoor gekozen worden het bestand enkel 

op te slaan of het te openen in het eraan gekoppelde programma. Via de MAPI export kunnen ze 

direct als attachment aan een e-mail toegevoegd worden. 

Er kunnen lijsten met de gegevens van de basisfiches opgevraagd worden, statistieken met 

maandelijkse of dagelijkse controles, controles van de koppelingen naar het boekhoudpakket, 

verkoopstatistieken van de klanten, vertegenwoordigers en artikelen, aankoopstatistieken van de 

leveranciers en artikelen, overzichten van de lopende zaken, (specifieke) prijslijsten, inventarislijsten 

met of zonder waardevermindering, vergelijkende periodieke statistieken, … 

 

9. Koppelingen met verschillende boekhoudpakketten 
De (aan- en verkoop)facturen en de kredietnota's (op aan- en op verkopen) kunnen naar de volgende 

boekhoudpakketten geëxporteerd worden: BOB en WINBOOKS. Er werd eveneens een algemene 

export voorzien.  

De koppeling kan rechtstreeks gebeuren (op hetzelfde werkstation of netwerk) of onrechtstreeks (als 

een bestand dat bijvoorbeeld naar een externe boekhouder verstuurd kan worden).  

Bij de export kunnen de B.T.W.-, klanten-, leveranciers- en journaalcodes van MAFACT omgezet 

worden in de codes van het boekhoudpakket. 

De analytische gegevens worden eveneens geëxporteerd. 
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