De software die uw bedrijf sterker maakt
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BeverBulletin

Directie

Gemak dient de mens!
Comfort en techniek maken het mensen makkelijk. Dat dit op
papier een stuk eenvoudiger is dan in de praktijk is een feit. Rijden
we al elektrisch? Er zijn best wat voordelen: niet meer naar een
tankstation om te tanken, geen vervuilende uitlaatgassen en wie
rijdt er echt meer dan een paar honderd kilometer per dag? Toch
blijven we bij onze verbrandingsmotoren en ik houd, net als velen
in onze sector, van de beleving die hoort bij zo’n motor. Een V8,
een 6-cilinder in lijn of een fluitende turbo. Is het onze emotie
waardoor we geen afstand kunnen doen van bepaalde gewoontes?
Die vraag stellen wij ons ook als nieuw ontwikkelde mogelijkheden
en technieken maar mondjesmaat in gebruik worden genomen.
Zijn ze niet goed genoeg, niet slim genoeg, niet gebruiksvriendelijk
genoeg, of zou het ergens anders aan liggen? Gewoon aan het
feit dat we ergens aan gewend zijn en daarom dus niets nieuws

Even voorstellen...

Wim Berensen

Sinds 1 december is Wim Berensen (61)
in dienst als applicatie ontwikkelaar.
Wim is geboren en getogen in Arnhem.

Wim heeft bij zeer uiteenlopende bedrijven en instellingen
gewerkt; van kleine automatiseringsbedrijven tot grote banken en
van commerciële bedrijven tot (semi)overheidsdiensten. Hij heeft
jarenlange ervaring in software voor facturatie en voorraadbeheer.
Tot slot zegt Wim: “Collegialiteit en een goede werksfeer heb ik altijd
erg belangrijk gevonden; ik voelde me dan ook heel snel thuis bij
Bever.”

Bever Automatisering B.V.
Bonegraafseweg 14
6669 MH DODEWAARD
Telefoon 0488 - 483838
Helplijn
0488 - 482747
Internet www.beversoftware.nl
E-mail
info@beversoftware.nl
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Stephan Boeder

Reijer Klaasse

Iemand voor wie Frans en C# twee even
mooie vreemde talen zijn, heeft een
keuze te maken. Zo ook Reijer Klaasse
(20), sinds 1 februari in dienst als junior
webapplicatie ontwikkelaar. Op zijn 17e
begon hij vol goede moed een studie
Franse taal en cultuur. Op zijn 18e begon
hij een 30-daagse leerzame loopbaan
als docent Frans bij het Van Lodenstein
College in Amersfoort. Op zijn 19e heeft
hij een half jaar in Franstalig België
gewoond, om op zijn 20e voortijdig een
eind te maken met de studie naar de
taal van onze zuiderburen.

Al op de middelbare school kwam hij in
aanraking met programmeren en was
zijn belangstelling voor computers en
automatisering gewekt. Sinds 1979 is
hij werkzaam in de automatisering. Wim
zegt hierover: “Ik ben begonnen als intern
klantenbeheerder, maar groeide al snel
door naar programmeur, systeemanalist
en development-engineer. Daarnaast
ben ik ook database-administrator en lid
van het stand-by team voor verstoringen geweest.”

Colofon

proberen. In dit Bever Bulletin en ook door middel van nieuwsbrieven
brengt Bever regelmatig nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden
onder de aandacht. Ik denk aan het nieuwe klantportaal waarin we
alles wat belangrijk is voor een klant op één plek samengebracht
hebben. Op dit portal worden ook nieuwe ontwikkelingen in de
PowerAll bedrijfssoftware onder de aandacht
gebracht. We focussen ons dit jaar speciaal op
meer gemak door techniek! Zorg dat u op de
hoogte blijft van de ontwikkelingen. Bezoek
vrijblijvend onze infodagen, kijk eens op het
klantportaal of neem contact op met één van
onze softwareadviseurs. Graag maken we het
u zo makkelijk mogelijk!

Reijer raakte op zijn 15e geïnspireerd door een amateur PHPhobbyist, heeft aan alle vreemde talen even geroken, om te blijven
hangen in HTML, CSS, PHP, Java en C#. Nu in januari de keuze voor
Bever is gemaakt, bouwt hij daarom als webontwikkelingsbever aan
onze burcht. Als technische ondersteuning voor het werk is hij een
thuisstudie informatica gestart aan de Open Universiteit.
Het broertje van Johan Klaasse, ja die bijvoeging houdt hij misschien
toch. Hard rijden en nuchter zijn passen inderdaad wel bij hem,
maar voor de rest is zijn doel vooral om zich zelfstandig te bewijzen
in dit, om hem even te citeren, “mooie en hechte” bedrijf.

Bever Bulletin
Heeft een oplage van ruim 3000 exemplaren.
Zet- en drukfouten voorbehouden.

Leveringsvoorwaarden
Op al onze leveringen zijn van
toepassing onze leveringsvoorwaarden, zoals
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te
Tiel onder nummer 11055822.

Copyright ©
Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd
worden zonder uitdrukkelijke toestemming van Handelsmerken
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Bever Automatisering®, het Bever-logo,
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handelsmerken van ons bedrijf.
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PowerAll ontwikkelingen
Nieuwe functies

Inzichtelijke leveringen binnen verkoopordermodule
In versie 2.15 is de verkoopordermodule geüpgraded om de
wensen qua (webshop) leveringen te vervullen. Tegenwoordig
wordt een webshop steeds belangrijker en is het mogelijk om deze
orders te importeren in PowerAll. Daarna vervolgt het logistieke
proces zich in PowerAll en is het belangrijk om te registeren
welke leveringen er wanneer door wie zijn gedaan, door welke
vervoerder de pakketten zijn verstuurd en een belangrijke: de
makkelijke verwerking van de veelal kleine orders in PowerAll.
Belangrijkste punten
•
Per klant en order kan ingesteld worden of er deelleveringen
en/ of deelfacturatie gedaan mag worden;
•
Door het uitdraaien van een pick-list wordt op dat moment
direct de voorraad gemuteerd. Deze pick-list wordt
opgeslagen en kan later altijd nog geprint worden, ook als de
verkooporder gefactureerd is;
•
Direct printen van de kopiefactuur, pakbon en leverbon bij
opvragen van de verkooporderdetails;
•
Leverdatum registreren op regelniveau;
•
Via een pop-up de leverdetails terug kunnen vinden met
Track & Trace gegevens;
•
Extra uitbreiding mogelijk met verkooporder EDI module:
DHL, Startintex, Ben Becker koppelingen en nieuw daarbij is
de Postnl koppeling.
Postnl koppeling
Met behulp van de Postnl-koppelingen kan er vanuit PowerAll
pakketinformatie worden verzonden naar Postnl. Vervolgens
retourneert Postnl een verzendlabel die vanuit PowerAll kan
worden afgedrukt. De Track & Trace code wordt opgeslagen in de
levering die wordt vrijgegeven in PowerAll en blijft altijd in historie
opvraagbaar. De Track & Trace code kan verzonden worden in de
sms die ook vanuit PowerAll kan worden verzonden.

Sms-en vanuit PowerAll
Het op de hoogte brengen van uw klanten door het versturen
van sms berichten vanuit PowerAll behoort nu ook tot de
mogelijkheden. Bellen kost vaak een hoop tijd, doordat iedereen
niet direct bereikbaar is waardoor er herhaaldelijk gebeld moet
worden. Een sms berichtje is dan voldoende om de klant op de
hoogte te brengen van bijvoorbeeld de service die plaats vindt aan
de machine of de onderdelen die zijn binnen gekomen. Daarnaast
valt een sms bericht meer op dan een Appje die verdwijnt tussen de
vele berichten in de groepsapps. Er zijn verschillende templates te
maken zodat er snel een berichtje verstuurd kan worden. Uiteraard
is het ook mogelijk om zelf een tekst te typen. Sneltoetsen zijn
aangebracht in de relatie-, werkorder- en verkoopordermodule
om direct een sms te verzenden.

Een andere mogelijkheid is er om het systeem automatische een
sms te laten verzenden, wanneer de onderdelen binnen zijn of
als er een werkorder wordt vrijgegeven. Dit is per klant en per
ordersoort in te stellen.
De sms functie is direct al zichtbaar en te gebruiken in PowerAll,
alleen zullen er template teksten moeten worden ingesteld. Hoe
dat gedaan kan worden is te vinden op onze vernieuwde online
helppagina die klanten kunnen benaderen door op de F1 knop te
drukken.

www.beversoftware.nl
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Everaard Techniek - Heijningen

Gespecialiseerd in handel, reparatie en onderhoud van landbouwmachines
Everaard Techniek is gevestigd in het poldergebied vlakbij de plaats Heijningen (Noord-Brabant).

Eigenaar Peter Everaard heeft het bedrijf in 2011 opgericht, met
als specialisme landbouwmechanisatie. Inmiddels biedt het
bedrijf brede technische ondersteuning waaronder hydraulieken aircoservice, chiptuning en constructiewerkzaamheden.
De werkzaamheden vinden plaats vanuit een moderne ruime
werkplaats en in veel gevallen op locatie van de klant. Everaard
Techniek is leverancier van o.a. John Deere, Lemken, Weidemann,
Steeno en Holaras.

Hydroos - Terneuzen

Afgelopen jaar heeft Everaard
gekozen voor de PowerAll
software,
vooral
omdat
dit goed aansluit op de
mechanisatiebranche. Door
de prijslijstkoppelingen met
verschillende
leveranciers
is het artikelbeheer en het
werkbonnenbeheer
veel
minder
bewerkelijk
dan
voorheen. Het magazijn is overzichtelijk gelabeld en er wordt van
barcodering gebruik gemaakt.
Yvonne Verkooyen, partner van Peter en verantwoordelijk voor de
financiële administratie, werkt zoveel mogelijk digitaal. De facturen
worden per e-mail verstuurd en de inkoopfacturen worden digitaal
verwerkt en gearchiveerd.
Meer informatie: www.everaardtechniek.nl

Hydraulische techniek in de scheepvaart, landbouw en industrie
Hydroos is een jonge onderneming gespecialiseerd in hydrauliekwerkzaamheden op locatie en sinds 2016 ook vanuit hun
bedrijfspand in Terneuzen. Het uitgebreide dienstenpakket bestaat onder andere uit het opsporen en verhelpen van hydraulische
storingen en het reviseren en repareren van hydraulische systemen.
Eigenaren Bart van Damme en Pieter van Hal hebben veel ervaring
– zijn vakman – in de hydrauliektechniek. Na jaren gewerkt te
hebben bij een hydrauliekservice bedrijf zijn ze gestart met
Hydroos, elk met een eigen servicebus. Vanaf de start is het zeer
snel gegroeid, eerst in de landbouwsector maar al snel door
grotere/complexere opdrachten in de scheepvaartsector en de
industrie.
“We werken vaak op
locatie”, vertelt Pieter.
“Soms om de hoek, hier
in de haven, maar ook
in de rest van Europa,
Angola of de Verenigde
Staten”. De kracht van
Hydroos is service, er
‘staan’ voor de klant
als deze een probleem
heeft en het zo snel
mogelijk oplossen met de middelen die beschikbaar zijn.
Inmiddels heeft het bedrijf een ruime bedrijfslocatie ter beschikking
met werkplaats, magazijn en kantoorruimte. Door de groei van het
bedrijf nam ook het aantal administratieve handelingen toe, zowel
in de werkbonnen als in het magazijnbeheer. De wens voor een
goed softwarepakket werd steeds groter. Er is bewust gekozen
voor de PowerAll software van Bever. Dit softwarepakket wordt
ook door vergelijkbare bedrijven gebruikt en sluit goed aan op
alle administratieve processen.
Meer informatie: www.hydroos.nl
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Mechanisatiebedrijf Nanne Kooiman - Andijk
Al méér dan 20 jaar specialist in plantmachines voor de vollegrondsgroente sector

Mechanisatiebedrijf Nanne Kooiman, gevestigd in Andijk is een specialist op het gebied van systemen in de
vollegrondsgroenteteelt. Het bedrijf is importeur van gerenommeerde merken waaronder Ferrari Plantmachines, Forigo
grondbewerking en Robovator cameragestuurde schoffelmachines. Ook maakt het bedrijf in eigen productie diverse machines
voor de vollegrondsgroente sector, maatwerk en de kracht van Nanne Kooiman is het kunnen inspelen op specifieke wensen
van de klant. Ook op het gebied van landbouwmechanisatie is Nanne Kooiman breed vertegenwoordigd. Het bedrijf is dealer
van o.a. Valtra- en New Holland tractoren en Kuhn werktuigen.
Eigenaar en oprichter Nanne Kooiman is voor veel klanten het
gezicht van het bedrijf, Nanne is sterk actief in relatiebeheer en
verkoop van systemen in de vollegrondsgroente sector. Zoon
Wim Kooiman heeft de regie in de productie en het maatwerk
en stuurt interne processen in magazijn en werkplaats aan.
Annemarie Kooiman, vrouw van Nanne regelt alles op het gebied
van de administratie.

Na een demonstratie van de PowerAll software was de keuze snel
gemaakt. Op diverse punten in de werkwijze viel tijd te besparen,
doordat er met één systeem kon worden gewerkt. Daarnaast
sprak het Wim Kooiman erg aan dat er ook veel informatie uit het
systeem kan worden gehaald. Voor Annemarie was het van belang
dat de gegevens goed konden worden overgezet uit o.a. Snelstart.
Inmiddels is de PowerAll software niet meer weg te denken
en volledig in gebruik inclusief barcoderingoplossing en
bestelkoppelingen.

“Na een demonstratie van de PowerAll
software was de keuze snel gemaakt.”

Voor de facturering werd lange tijd gebruik gemaakt van
Snelstart-software en Minox-software voor de boekhouding, dit
voldeed op een gegeven moment niet meer aan de wensen. Met
name omdat een betere ondersteuning van het voorraadbeheer
in het magazijn en het werkorderbeheer in de werkplaats gewenst
was. Ook was er dringend behoefte om de werkzaamheden per
machine te registreren, zodat een reparatiehistorie per machine
eenvoudig kan worden opgevraagd.

Meer informatie: www.nannekooiman.nl

www.beversoftware.nl
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Multi-magazijn in de praktijk

Automatiseer het beheer van meerdere magazijnen in meerdere bedrijven
Vanwege de groei van bedrijven komt het steeds vaker voor dat één bedrijf meerdere magazijnen heeft of dat meerdere bedrijven
meerdere magazijnen hebben. Deze magazijnen liggen geografisch soms ver van elkaar. Of zijn zelfs mobiel als servicebus.
Administratief gezien kan dit een moeilijke puzzel worden. Er kan immers maar één bedrijf juridisch eigenaar zijn van een
product. Als een ander bedrijf dit product verkoopt zal er dus een doorberekening moeten plaatsvinden van de eigenaar van het
product naar het bedrijf dat het product verkoopt aan de klant. Om dit in goede banen te leiden heeft Bever Automatisering in
hun PowerAll software de modules multi-magazijn en multi-bedrijf opgenomen.
Multi-bedrijf database
Bij het hebben van meerdere bedrijven kan het makkelijk zijn om
het relatiebestand, het artikelbestand of het machinebestand te
delen. Dan kunnen alle bedrijven binnen PowerAll gebruik maken
van dezelfde gegevens. Het grote voordeel hiervan is dat er maar
een keer gegevens aangepast hoeven worden. Als er een klant of
leverancier verhuist hoeft de wijziging maar één keer te worden
ingevoerd. Voor het wijzigen van de artikelprijzen hoeft er nog
maar binnen één bedrijf de prijscatalogus te worden ingelezen en
verwerkt. Binnen alle bedrijven is dan de actuele prijs beschikbaar.
Bovendien kunnen de verschillende bedrijven bij elkaar in de
voorraad kijken en elkaars machinebestand raadplegen. Zo is
de totale occasion voorraad inzichtelijk en beschikbaar voor de
verkopers, bij welk bedrijf ze ook werken.

Ieder magazijn heeft een “eigenaar”.

Intercompany boekingen
Zoals eerder genoemd heeft ieder product een juridische eigenaar.
Dat geldt ook voor machines. Door aan ieder magazijn én aan
iedere machine een administratie te koppelen die eigenaar is, kan
er bepaald worden of er een doorberekening moet plaatsvinden.
Deze doorberekening wordt gemaakt op basis van de brutoprijs
óf op basis van de kostprijs plus een in te stellen percentage. Door
eens per maand de intercompany boekingen te maken wordt er
een rekening courant verhouding tussen de bedrijven onderling
opgebouwd. Ook is het mogelijk om van iedere onderlinge levering
een automatische factuur aan te maken.
Door op deze manier te werken worden verschillende BV’s
of verschillende magazijnen toch een geheel. Zo worden ook
inkoopvoordelen bereikt door met verschillende filialen een
gezamenlijke bestelling te doen. In ieder geval wordt er bespaart
op gebied van arbeid doordat artikelprijzen centraal bijgewerkt
worden.

Multi-magazijn
Behalve dat meerdere bedrijven gebruik maken van een magazijn
is het natuurlijk ook mogelijk dat een bedrijf gebruik maakt van
meerdere magazijnen. Dit is bijvoorbeeld het geval als ook de
servicebussen als magazijn aangemerkt worden. Het grote voordeel
hiervan is dat je binnen PowerAll op een makkelijke manier de
voorraad van de verschillende magazijnen op kunt vragen. Op het
moment dat je een artikel op een werkorder of bon ingeeft, wordt
er automatisch een melding gegeven wanneer het betreﬀende
artikel in een ander magazijn wél op voorraad is.

Hardware
Processor

Iedere PC is voorzien van een processor. Maar wat is nu precies een processor en nog belangrijker, op welke kenmerken moet je
letten bij de aanschaf?
Een processor is niets anders dan een chip die in staat is om
logische berekeningen te maken. Uiteraard allemaal met 1 of 0.
Elke processor bevat tegenwoordig een aantal rekenkernen. Hoe
meer rekenkernen (cores), hoe meer berekeningen er tegelijkertijd
uitgevoerd kunnen worden. Hoe hoger dus de rekenkracht.

gebruiker steeds lager. Waarom? Steeds meer “programma’s”
worden aangeroepen via de webbrowser. Dan is het niet de eigen
PC die de rekenkracht moet leveren, maar de webserver waar het
programma op draait.

Op dit moment zijn er twee belangrijke spelers op de processor
markt. Als eerste natuurlijk het bekende Intel. Intel is al sinds de
jaren 70 actief in het maken van computerchips. De grote rivaal
van Intel is (was?) AMD. Ook AMD maakt processoren. Vaak
wat goedkoper maar net zo snel als Intel. Voor het eerst in de
geschiedenis maakten de beide concurrerende merken afgelopen
januari bekend dat ze samen een nieuwe processor op de markt
gaan brengen!
Heeft een gemiddelde PC gebruiker veel rekenkracht nodig?
Eigenlijk wordt de vraag naar rekenkracht voor een normale
6
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Uitrol klantportal
Nieuwe Webportal live!
Het nieuwe webportal van Bever is live. Met dit portal brengt
Bever alle informatie met betrekking tot PowerAll en alle
verdere diensten samen. Eén plaats waar al deze informatie
toegankelijk is voor de klant.
De gebruiker van dit portal krijgt inzicht in:
• Facturen en openstaande posten;
• De release notes van PowerAll;
• Alle documentatie van PowerAll en gerelateerde
producten;
• De (lopende) support aanvragen. Ook een nieuw support
verzoek plaatsen is mogelijk;
• Het complete overzicht van alle leveranciers prijslijsten;
• Een overzicht van alle aangeschafte PowerAll modules;
• Het aantal Werkbon- en CRM App gebruikers (seats), met
de mogelijkheid deze in te zien en te wijzigen;
• Welke gebruikers er binnen de organisatie toegang
hebben tot dit portal.

Financiële rapportage in grote bedrijven
Om een bedrijf sturing te geven is het noodzakelijk te weten waar men heen wilt. Welk resultaat moet bereikt worden, hoe gaat
wordt dat bereikt en wat doet men als de doelstelling niet gehaald wordt. Bever levert diverse hulpmiddelen om inzichtelijk te maken
hoe het binnen een organisatie loopt en om trends en ontwikkelingen snel te tonen. Uiteindelijk is het echter de ondernemer die de
cijfers interpreteert en de juiste actie onderneemt. Met behulp van actuele en gedegen informatie kunnen beslissingen snel en goed
onderbouwd worden. Om deze informatie goed beschikbaar te maken is een goede inrichting van de bedrijfsadministratie noodzakelijk.
Bever kan hierin adviseren en ondersteunen.
Bever biedt onderstaande rapportagetools om optimaal inzicht te geven in de actuele cijfers van een bedrijf:
PowerAll Management rapportage
De Management rapportage van PowerAll biedt een presentatie van alle relevante financiële gegevens, waaronder:
• Budgettering;
• Resultaatrekening;
• Vergelijking met voorgaande periodes en jaren.
Qlikview dashboards
Het PowerAll Qlikview dashboard is ontwikkeld voor
het management als hulpmiddel om snel informatie te
krijgen over zowel de financiële administratie als
logistieke en service gerichte details. De informatie
wordt grafisch weergegeven, en ondersteund met de
nodige tabellen met cijfers.
Excel exports
PowerAll heeft in de vorm van exportlayouts de mogelijkheid om data middels een vast format te exporteren naar Excel.
Power BI (in ontwikkeling)
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de integratie van PowerAll met Microsoft Power BI. Power BI biedt tools voor het visualiseren
van data. Met Microsoft Power BI kunnen verschillende soorten data gecombineerd worden om in een visueel dashboard (management-)
informatie weer te geven. Zodra deze integratie actief is zullen wij hierover informeren.

www.beversoftware.nl
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Helpdesk
Statistieken

Wanneer er weer een nieuw (boek)jaar begonnen is, is het ook goed om eens terug te kijken naar wat er in het afgelopen jaar
aan omzetten gemaakt is. Welke artikelen lopen hard, welke omzetgroepen doen het goed en welke minder en hoe was dat in
de jaren daarvoor? Welke debiteuren nemen veel af? Hoe is hun afname ten opzicht van andere jaren? Welke debiteuren doen
al een aantal jaren niets meer bij ons? En hoe halen we deze gegevens uit PowerAll? Dit zijn zo maar een aantal vragen die met
enige regelmaat aan de helplijn gesteld worden. In dit artikel vindt u een paar antwoorden op deze vragen.
Om de omzetten van de artikelen zijn op verschillende manieren
op te vragen. Via de factuurhistorie zijn de lijsten te genereren
op artikelniveau hoeveel er in een op te geven tijd verkocht zijn
(Facturering - Factuurhistorie - Artikel/klantlijst F.H.A). Ook is
het mogelijk om per klant een overzicht te genereren wat er
aan onderdelen afgenomen is binnen een ingegeven periode
(Facturering - Factuurhistorie - Klant/artikellijst F.H.L). Wanneer
men een overzicht wil hebben van de afname van de debiteuren
voor omzetgroepen is er een mooi overzicht beschikbaar waarop
de omzet staat van meerdere jaren naast elkaar. Dan is heel goed
het verloop te zien van meerdere jaren per omzetgroep. Ook het
huidige jaar in vergelijking met het vorige jaar t/m de datum van
nu een jaar geleden (Facturering - Factuurhistorie - Omzetstatistiek
F.H.T).

Om een overzicht te maken van de debiteuren die de laatste jaren
wel of niet zijn afgenomen, kan het beste een debiteuren analyse
gebruikt worden (Debiteuren - Overzichten debiteuren - Debiteuren
basisgegevens D.L.S). Hierop staan de omzet totalen van de laatste
jaren en gelijk is het betaalgedrag van de debiteur in beeld.

Een goede analyse van de artikelen wat betreft omzetten, zowel
intern als extern, de voorraad en de minimum en maximum
voorraden zijn op één overzicht te zien (Artikelen - Voorraad
overzichten - Voorraadlijst A.L.P). Het verloop van 4 jaar per artikel
uitgesplitst zichtbaar. Dit is ook een heel geschikt overzicht om
de voorraad tegen het licht te houden. Een andere optie is de
artikel omzetstatistiek (Artikelen - Artikel overzichten - Artikel
basisgegevens A.A.S). Deze heeft alleen de gegevens van het
huidige jaar.

PowerAll infodagen

Op 12 en 19 april zullen er weer twee PowerAll infodagen worden gehouden. Gedurende deze twee
dagen is er een vast programma waar vier informatieve presentaties zullen worden gegeven.
Het programma is als volgt:
09.15 - 09.30 uur
09.30 - 10.45 uur
11.00 - 12.15 uur
12.15 - 13.15 uur
13.15 - 14.15 uur
14.15 - 15.15 uur

Inloop
Presentatie 1: Service/ Werkbon app
Presentatie 2: Algemeen PowerAll (Bever portal, catalogi)
Pauze
Presentatie 3: Kassamodule en E-factuur inkomend
Presentatie 4: Integratie en webtechniek

Inschrijven kan via onze website
www.beversoftware.nl

Wees er snel bij, want vol is vol!
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