online orderbeheer
PRIJZEN VANAF 1 APRIL 2018 (Alle prijzen zijn excl. btw)
Server aanmaken:

€ 649,00

Inclusief online inbedrijfstelling

Gebruikers
Administratieve gebruiker
Standaard gebruiker
Basis gebruiker
Resource

Per gebruiker per maand:
Kan alles. U bepaalt zelf de rechten.

€ 30,00

Werkbon aanpassen, materiaalregistratie, kwaliteitscontrole, plan zien van anderen +
basis gebruiker.
Tijdsregistratie, urenstaat, werkbon zien, notities en documentatie toevoegen

€ 20,00
€ 10,00

Bijv. uitrusting, machines enz. Wordt beheerd door een administratieve gebruiker. Geen
login mogelijkheden.

€ 3,00

Voorwaarden: Bij het aanmaken wordt het abonnement minimaal 6 maanden vooruitbetaald, vervolgens zijn de toekomstige abonnementsperiodes
minimaal 12 maanden.

EXTRA MODULES:
Set-up:
Gratis
Gratis
€ 1.000,00
Gratis
€ 1.950,00
€ 1.200,00

API / Websitemodule
Integration met boekhoudingssysteem (bijv. e-conomic)
Integration met C5, Centri & Uniconta boekhoudingssysteem
- Hotline voor C5/Centri boekhoudingssysteem/ Uniconta
Integration met Microsoft Dynamics NAV
Integration met AirBOSS (Integration vereist de nieuwste AirBOSS versie)

Per maand:
Gratis
Gratis
€ 15,00
€ 20,00
Gratis
Gratis

OVRIGE DIENSTEN:

Fair Support (Telefoon- en e-mailsupport doordeweeks 08:00 – 16:00. Online helpcenter met handleidingen)
Cursus ½ dag (per medewerker)
Onderwijs op maat/workshop ½ dag incl. voorbereiding excl. transport
Consultancy (per uur - min. 2 uur + transport € 0,47 per km)
Gebruiker gedefinieerde projecten/aanpassingen (per uur)
GDPR Support (per uur)
STANDAARDLICENTIE INHOUDT:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

Offertemodule en ordermodule
Servicemodule
Materiaallijst
Artikelcatalogus met eigen waren en streepjescodes
Leverancierscatalogus met winst
Werkbon
Documentatiemodule
Factuurmodule

Minuba BV
Keizersgracht 241
1016 EA Amsterdam
Telefoon: +31 (0) 208 084 361
E-mail: hallo@minuba.nl
Web: www.minuba.nl

✓
✓
✓
✓

Managementoverzicht
Tijdsregistratie en urenstaten
Klant- en adrescartotheek
Wettelijk vereiste
kwaliteitscontroledocumenten
✓ Gratis mobile app (iOS, Android)
✓ Fair support
✓ Online toegang en support

Meer mogelijkheden:
Heeft u behoefte aan meer mogelijkheden? Neem vrijblijvend contact met ons
op.
Hoe ga ik aan de slag?
Ga naar onze website Registreer u als gebruiker Ga aan de slag!

Prijs:
Gratis
€ 199,00
€ 1.000,00
€ 199,00
offerte
€ 199,00

