Op Calc-IT kunt u

altijd rekenen!

Wilt u een eenvoudig en gebruiksvriendelijk calculatiepakket voor uw bedrijf? Voor een
gunstige prijs en zonder overbodige functies? F5-Software heeft dat pakket ontwikkeld:
Calc-IT! Een betaalbaar calculatiepakket voor kleinere installatiebedrijven, waarmee u in
no-time complete, overzichtelijke en actuele calculaties maakt.

Calc-IT: Hét rekengemak voor de “kleine” installateur.
In minder tijd een betere calculatie én meer inzicht in de
prijsopbouw: dát zijn de belangrijkste voordelen van CalcIT. Calc-IT is een gebruiksvriendelijk calculatieprogramma
waarachter een jarenlange bedrijfservaring schuilgaat.
Met Calc-IT werkt u heel gemakkelijk en bespaart u veel
tijd. Meer dan de stambestanden van de artikelen, de leveranciers en uw relaties hebt u niet nodig! Met Calc-IT
maakt u in een handomdraai elke calculatie; groot en klein.
Betaalbaar én overzichtelijk
Voor een aantrekkelijk bedrag hebt u de beschikking over een pakket
dat het aantal calculatie-uren drastisch terugschroeft. U hoeft niet
meer de websites van leveranciers door te worstelen op zoek naar
specifieke artikelen en uw (netto)prijzen. Alle routinehandelingen neemt
Calc-IT van u over. U houdt echter zelf de controle en neemt zelf de
beslissingen; u hebt namelijk voortdurend inzicht in de kengetallen van
uw begroting, zoals de kostprijzen en de toeslagbedragen.
De juiste bestanden, de beste link
2BA onderhoudt, beheert en exploiteert de uniforme artikelbestanden
voor alle sectoren van de installatiebranche, conform de uniforme classificatie- en communicatiestructuren van ETIM Nederland. 2BA heeft
de artikelbestanden van de meest voorkomende leveranciers voorhanden. F5-Software heeft er bewust voor gekozen om alleen artikelbestanden van 2BA – en dus niet van elke leverancier afzonderlijk – te
importeren. Handig voor u: u hoeft slechts één artikelbestand in te
lezen, waardoor uw prijzen altijd actueel zijn. Bovendien kunt u zo
gemakkelijk een andere leverancier voor een gewenst artikel selecteren
en razendsnel prijzen en informatie vergelijken.
Als één van de weinige softwareleveranciers heeft F5-Software een
unieke samenwerkingsovereenkomst met 2BA. Daardoor hebt u voor
een geringe vergoeding per jaar altijd toegang tot de artikelbestanden van 2BA.

Zo werkt het
• Calc-IT werkt eenvoudig en efficiënt. U importeert het geselecteerde
artikelbestand van 2BA. Zelf bepaalt u de updatefrequentie van dit
artikelbestand.
• Hebt u het 2BA-artikelbestand eenmaal ingelezen, dan kunt u het
eigen conditiebestand importeren, dat door uw leverancier is verstrekt.
• Na de import van het artikelbestand maakt u uw eigen relaties aan.
Calc-IT bevat een eenvoudig, overzichtelijk en doeltreffend relatiebeheersysteem.
• De krachtige zoek-, selectie- en sorteerfuncties van Calc-IT maken
zelfs het grootste artikelbestand transparant.
• Op één hoofdscherm kunt u al uw handelingen verrichten en uw
eigen schermindeling bepalen.
• U kunt eenvoudig calculatiedetails wijzigen, zoals het gekozen materiaal, de hoeveelheden en de toeslagen. U kunt zelfs met één klik de
actuele prijs van een artikel via Internet op uw scherm hebben!
• U hebt voortdurend inzicht in de kengetallen van de begroting en u
bepaalt zelf welke gegevens u gebruikt om een financieel en commercieel verantwoorde calculatie te maken.
• U kunt onbeperkt groepen en subgroepen in uw calculatie aanbrengen, hetgeen de calculatie voor u en uw klant overzichtelijk houdt.
• Uw calculatie kan op elke willekeurig veld worden gegroepeerd, zelfs
subgroeperingen zijn mogelijk.
• Door het definiëren van sjablonen kunt u de calculatie aanzienlijk versnellen.
• Overal in uw calculatie kunt u eenvoudig toelichtende teksten toevoegen.
• Voor het opvolgen van uw calculatie en offerte zijn diverse parameters aanwezig. U kunt bijvoorbeeld de vervaldatum opnemen, de
status wijzigen en groeperen.
• Met de rapportgenerator kunt u uw calculatie op verschillende
manieren afdrukken.

Wilt u ook een eenvoudige, betaalbare en betrouwbare oplossing voor calculaties? Informeer dan bij
F5-Software naar de mogelijkheden van Calc-IT: (0418) 63 93 73 of ga naar de website www.calc-it.nl
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