
 
 
 
 
 
 

 Het pakket  UniFAC 

 
Met dit pakket realiseert u de automatisering van uw administratieve en commerciële workflow en de dienst na verkoop 
(installaties, interventies, …) van uw onderneming. 
 
Alle info over de klanten is overzichtelijk verbonden met elkaar en gecentraliseerd zodat geautoriseerde gebruikers ze 
kunnen consulteren met enkele klikken.  Deze info is altijd beschikbaar en up-to-date op hetzelfde moment voor al uw 
medewerkers binnen of buiten de onderneming. Geen verlies van tijd en geen fouten ten gevolge van dubbele ingaves. 
Bovendien realiseert u een aanzienlijke besparing in operationele kosten door het gebruik van één pakket in plaats van 
verschillende applicaties voor specifieke taken. 
 
De software kan volgens de behoeften en budget van uw firma bekomen worden per module of per pakket door modules 
te combineren volgens de formules ‘Start’, ‘Standard’ en ‘Full’. Het pakket kan mee evolueren met uw bedrijf door 
het na verloop van tijd aan te vullen met bijkomende modules of het toevoegen van gebruikers. 
 

Office management software : modulariteit

Software UniFAC

Communicatie

Offertes

Bestellingen

klanten
leveranciers- artikels- tarieven

RAPPORTEN Digitale documenten

Werken/ planning

Werkbonnen

Boekhouding

In uitvoering, gewijgerd, aanvaard

Openstaand, betaald

Gedeeltelijke facturatie, volledig

In te plannen, ingepland, uitgevoerd,..

Te factureren, (gedeelt.) gefactur, zonder factuur

Ankopen
Onderhouds-

contracten

Facturen

Betalingen• Aanmaningen

Installatie-sites



  

 Van welke voordelen kunt u genieten ? 
 

- Simultaan opzoeken op meerdere criteria in  hetzelfde scherm (zelfs op delen van een woord) door gebruik te maken van 
een krachtige en betrouwbare Sql engine. 
 
 

- Onbeperkt aantal installatiefiches en adressen per klant  
 

- Met UniFAC kunt de betalingen van uw klanten beter opvolgen en automatisch aanmaningen afdrukken (historiek per 

graad van aanmaning) 
 

- Binnen eenzelfde document kunnen meerdere BTW tarieven gebruikt worden (U kunt zelf bijkomende BTW tarieven 

aanmaken voor bvb het buitenland) 
 

- In de klantenfiches kunt u specifieke BTW tarieven opnemen zodat de wettelijke bepalingen automatisch vermeld 
worden op facturen (medecontractant, verlaagd BTW tarief, …) 

 
- Met UniFAC kunt u zelf onbeperkt gepersonaliseerde documenten aanmaken die gebaseerd zijn op standaard 
documenten (offerte, bestelbon, factuur,…) 
 
- Centraal beheer van de opvolging van alle werken en hun status. 
 
- Centraal beheer van de periodieke werkzaamheden (onderhoud en technische inspecties) en hun status. Automatische 
afdruk van gepersonaliseerde herinneringsbrieven voor periodieke bezoeken. Historiek van interventies, geïnstalleerd 
materieel, BTW attesten, enz. … per vestiging. 
 
- Beheer en facturatie met indexering van onderhoudscontracten 
 
 

 

Wat betekent UniFAC voor u ? 

 - Prestaties : Uw onderneming heeft snel toegang tot alle gegevens op één centrale plaats 

 - Imago : UniFAC laat u toe om uw klantgerichte service te verhogen door een betere opvolging 

 - Financieel : Dankzij één geintegreerd pakket bespaart u op uw uitgaven 

 

 

 

Om meer te weten, zend ons deze strook per fax: 056/84.30.72 

 

Firma :   

Contact :   

Adres :   

Woonplaats :   

GSM:   

Fax :   

 

 

 

 Info: +32 (0) 473/58.38.71 - Bezoek : www.unifac.eu  -  Email: contact@unifac.eu  


