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BizzMore ERP Software
Een inzichtelijke administratie is belangrijk voor iedere organisatie. BizzMore heeft op basis van jarenlange ervaring met ingewikkelde administraties een
webbased pakket ontwikkeld waarmee u gemakkelijk
en snel uw bedrijfsadministratie kunt regelen. BizzMore ERP is dan ook uitgeroepen tot meest innovatieve product op een grote Amerikaanse beurs. De
basis van de BizzMore ERP bestaat uit relatiebeheer
en financiële administratie. Met beperkte boekhoudkundige kennis kunt u in de overzichtelijke en begrijpelijke schermen uw relatiegegevens beheren en uw
boekhouding doen. BizzMore toont u op een zeer gebruiksvriendelijke wijze de status van uw bedrijf met
een dashboard waar u in één oogopslag zicht heeft
op uw inkomsten en uitgaven. Met de verscheidene
rapportages kunt u uw financiële informatie te allen
tijde uitvoeren naar HTML, CSV of XML.
De basis van BizzMore ERP Software is uitbreidbaar
met project- en personeelsmanagement in de Advanced versie. Laat uw medewerkers de gewerkte uren
boeken en hou een real-time overzicht over uw projecten. Een uitbreiding op de financiële administratie
zorgt ervoor dat facturen automatisch worden aangemaakt en op elk moment kunnen worden uitgevoerd.

Bedrijfsadministratie via het Internet

Wat biedt BizzMore

BizzMore ERP Software is ontworpen om bedrijven bij
het dagelijkse proces te ondersteunen. Zowel kleine als
grote bedrijven kunnen met BizzMore uit de voeten tegen een betaalbare prijs.
Relatiebeheer (CRM)
Een goed relatiebeheersysteem is onderdeel van elke
succesvolle onderneming. Het eerste contact met uw relaties kenmerkt zich door de uitwisseling van gegevens.
Deze relatiegegevens registreert u gemakkelijk en snel
in het relatiebeheersysteem.
Financiële administratie
Het verwerken van uw financiële gegevens is binnen
BizzMore ERP Software volledig geïntegreerd. Het financiële onderdeel van BizzMore is speciaal ontwikkeld
om met beperkte boekhoudkundige kennis uw financiële
administratie te regelen. De duidelijke schermen maken
het voeren van uw boekhouding eenvoudig.
Dashboard
Om overzicht te houden van uw administratie is BizzMore uitgerust met een Dashboard. Hiermee heeft u in
één oogopslag zicht op al uw opbrengsten en kosten.
Door middel van grafieken en overzichten wordt managementinformatie duidelijk in beeld gebracht.
Alerts
Blijf op de hoogte van de status van uw organisatie met
behulp van Alerts. BizzMore ERP Software biedt u de
optie om waarschuwingsberichten in te stellen. U wordt
door e-mail of SMS op de hoogte gesteld van dreigende
budgetoverschrijdingen, een lage voorraad, etc.

Volledig, tijdig en juist

Personeelsmanagement
Personeelsbeleid is voor elke professionele onderneming een essentieel onderdeel. Om uw medewerkers
doelmatig te kunnen inzetten dient u een goed overzicht te hebben van uw personeel. Met het personeelsmanagement onderhoudt u de gegevens van uw
medewerkers.
Projectmanagement
Uw opdrachten kenmerken zich door een projectmatige aanpak. BizzMore projectmanagement geeft u
de mogelijkheid uw projecten onder te verdelen in
hoofd- en subonderdelen. Bij projectonderdelen kunt
u o.a. registreren wat de uurtarieven zijn, welke medewerkers aan het onderdeel werken en binnen welke periode het onderdeel dient te worden uitgevoerd.
Tevens kunt u zelf statussen aanmaken en toekennen
aan projectonderdelen zoals ‘nog starten’, ‘lopend’,
‘afgerond’, ‘stopgezet’.
Urenregistratie
BizzMore biedt uw medewerkers de mogelijkheid op
afstand de uren te registreren middels het Internet.
De urenregistratie is volledig geïntegreerd met projectmanagement; een direct inzicht in de voortgang
van uw projecten is hiervan het gevolg. Hierdoor is
het gemakkelijk werkzaamheden te bewaken en te
registreren.
Logistiek Management
BizzMore is uitbreidbaar met logistiek management.
Hiermee kunt u inkoop en verkoop offertes registreren, artikel en voorraadbeheer regelen en een oog
houden op uw goederenstroom. Door interne koppelingen met alerts kunt u bericht worden wanneer een
artikel zijn voorraadminimum bereikt.

Efficiënt en kostenbesparend

BizzMore ERP Software

Gebruik

Het implementeren van nieuwe applicaties binnen
een bestaande organisatie is niet altijd even gemakkelijk. Echter bezit BizzMore een aantal aspecten die
de integratie van de applicatie vergemakkelijken.
Vormgeving en gebruiksgemak
Aangezien het uiterlijk en de werking van BizzMore
zijn gebaseerd op Windows Office applicaties is het
gebruik hiervan snel onder de knie te krijgen. De
Microsoft ontwerpstandaarden zijn voor de realisatie
van BizzMore gebruikt en toekomstige uitbreidingen
worden hier ook op gebaseerd.
Webbased
BizzMore is webbased. Dit houdt in dat het toegankelijk is via het Internet en dus overal gebruikt kan
worden waar men beschikking heeft tot het Internet.
Dit werkt o.a. uitermate handig voor gedecentraliseerde organisaties met bijvoorbeeld medewerkers
op locatie. Decentrale toegankelijkheid werkt efficiënt en kostenbesparend.
Platformonafhankelijk
De applicatie draait platformonafhankelijk bij de gebruiker. BizzMore communiceert via een beveiligde
connectie met een webserver waar de gegevens worden opgeslagen in een centrale database.

Prijzen en versies
Module
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V
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V
V
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V
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Logistiek management
V
BizzMore ERP Software kunt u via het Internet gebruiken of
op uw eigen server. Via het Internet kunt u gebruik maken
van onze webportal waar de BizzMore ERP Software op draait.
Voor gebruik van BizzMore ERP Software via onze beveiligde
webportal worden de volgende tarieven gehandhaaft:
Webportal
Lite Advanced Enterprise
45,1 gebruiker (p/m in €)
35,op aanvraag
7,Extra gebruiker (p/m in €) 5,op aanvraag
De BizzMore ERP Software is ook standalone te verkrijgen.
Het gewenste pakket wordt dan op uw eigen web- of intranetserver geïnstalleerd.
Standalone
Lite Advanced Enterprise
1-5 gebruikers (in €)
995,1295,13995,6-10 gebruikers (in €) 1390,1815,19590,11-20 gebruikers (in €) 2130,2780,30000,Alle prijzen zijn excl. BTW en onderhevig aan wijzigingen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

BizzMore Software Solutions:
A:

Tarwekamp 91
2592 XJ Den Haag

T:
F:

+31 (070) 383 54 24
+31 (070) 345 92 97

E:
I:

info@bizzmore.nl
www.bizzmore.nl

