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Calculatie met performante brochure berekening
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UNIEKE visuele planning

Het pakket laat u toe volledig te calculeren volgens uw eigen manier. De berekening van het papier is zeer visueel
voorgesteld en volautomatisch. De gepersonaliseerde prijscatalogen zijn vanuit uw calculatie raadpleegbaar
en selecteerbaar. GEGARANDEERD foutloze overname van artikelnummers en gegevens.

Deze module geeft u een volledig VISUELE planning. De bevestigde werken worden automatisch opgenomen in
de lijst van “ te plannen” werken. Met de “drag and drop” technologie sleept u het werk naar de juiste plaats.
Deze module zorgt er voor dat u het overzicht bewaart met duidelijke werklijsten per machine, per dag of
per week. De planning volgend, krijgen ze een overzichtelijke EN steeds up-to-date ELECTRONISCHE atelierbon,
oproepbaar vanuit de “dagplanning” & “atelier registratie”
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Papier Stock

Deze module is volledig geïntegreerd met de calculatie en de registratie. Wanneer een werk bevestigd wordt, maakt
Print+ automatisch een reservatielijn aan in de stock. Centraal, via atelier registratie kan u het verbruik registreren.
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Atelier registratie met nacalculatie

U kan de mensen rechtstreeks laten registreren in deze module, zodat u de gerealiseerde tijden en hoeveelheden
kan bekijken: per werknemer, per bon , per periode. DIT is de goedkoopste en volledigste manier om
zonder dure JDF koppelingen, toch exact te weten hoeveel iets gekost heeft , wie wat gedaan heeft...
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ABOUTPRINT+
Snel, volledig en vooral uiterst eenvoudig in gebruik

●

Méér dan 20 jaar ervaring, sinds 1992, in de grafische sector

●

Intensieve gepersonaliseerde opstartbegeleiding bij u ter plaatse

●

Een volledig overzicht en inzicht in uw dagelijkse activiteiten

●

Perfecte integratie binnen Print+ van de volledige document flow, van 
offerte, bevestiging, atelierbon, leverbon en factuur via E-Mail.

●

Een vergaande financiële opvolging van uw klanten

●

Een volledig geïntegreerde NETTO papiercataloog van de 4 grootste papierleveranciers : 
Igepa, Papyrus, Paperlinx en Antalis

●

Een modulair pakket:
		
● Calculatie met productieplanning
		
● Atelierbegeleiding & opvolging met nacalculatie
		
● Atelier registratie
		● Facturatie en betalingsopvolging
		● Stock module voor papier
		● Boekhoud link met een 15-tal pakketten

CONTACTPRINT+
Contacteer ons voor een verhelderende demonstratie & gesprek bij u op kantoor.
Yves Houtmeyers ● 032.495.51.25.24 ● info@integration.be ● www.integration.be
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