Beheer Activa/Afschrijvingen
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Opmaak Interne jaarrekening
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Analytische module
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€ 10

€ 17

Prijzen 3, 4

Home

Commercieel

Boekhouding

€ 22

€ 33

Tarieven

1

Raadplegen boekhouding indien de boekhouding door uw boekhoudkantoor/accountant ingeboekt wordt

2

Voor gezamelijk indienen meerdere BTW-aangiten, IC listings en/of BTW klantenlisings verspreid over meerdere verzendingen

3

Prijzen per maand voor een Windows oplossing, exclusief btw. Voor meerder dossiers en meerdere gebruikers zijn er andere tarieven, gelieve ons hiervoor te contacteren

4

Voor gebruik op een Apple Mac : € 10 per maand supplement

Support

€ 44

TARIEVEN COMMERCIEEL BEHEER
Commercieel beheer

TARIEVEN PINGWIN 5

Prijzen

Met de boekhoud- en beheerspakketten van Pingwin Software werkt u sneller, efﬁciënter en goedkoper.

Basis Facturatie (artikelbeheer, facturen en creditnota’s)

€ 17

Orderopvolging Klanten (offertes, bestelbons, leveringsbons, werkbons, ...)

€ 17

Voorraadbeheer (meerdere magazijnen)

€ 17

Een onberispelijke service en ﬂexibele ondersteuning vormen de kers op de taart.

Commercieel beheer

€ 25 1 Prijzen

Kassabeheer (kassaverkoop, meerdere winkels met meerdere kassa’s per winkel)

1

Prijs per maand per fysiek verkooppunt

€ 15

Basis Facturatie (artikelbeheer, facturen en creditnota’s)

€ 15

Orderopvolging Klanten (offertes, bestelbons, leveringsbons, werkbons, ...)
Diverse opties

€ 15
Er zijn nog diverse opties voor meerdere opvolging van Loten en Serienummers, beheer van barcodetoepassingen, meerdere gebruikers, meerdere dossiers,...
Voorraadbeheer (meerdere magazijnen)

Gelieve ons hiervoor te contacteren voor een prijsofferte op maat.

€ 25 1

Kassabeheer (kassaverkoop, meerdere winkels met meerdere kassa’s per winkel)
1

Prijs per maand per fysiek verkooppunt

Diverse opties

#

#

Er zijn nog diverse opties voor meerdere opvolging van Loten en Serienummers, beheer van barcodetoepassingen, meerdere gebruikers, meerdere
dossiers,...

TARIEVEN
BKH op maat.
Gelieve ons hiervoor te contacteren voor
een prijsofferte

TARIEVEN COM

Prijslijst boekhouding

Prijslijst commercieel
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