Beheers de complexiteit

Voor KMO’s. Door een KMO.
Bij de ontwikkeling van het Dave concept houden
we vooral de KMO voor ogen. We streven naar een
betaalbare oplossing die kan meegroeien met de
evolutie van uw onderneming. Daarenboven willen
we de gebruiksvriendelijkheid, waarvoor zijn
voorganger Cockpit gewaardeerd wordt, minstens
evenaren en indien mogelijk zelfs overtreffen.
KMO’s vragen een specifieke aanpak. En hoewel
Dave een breed aanbod van modules bevat, blijft
eenvoud voor ons uiterst belangrijk. Wij bewaken
dus streng dat Dave vlug kan opgezet worden, dat
opleiding zich tot een minimum beperkt en dat
het gebruik van de software zo intuïtief mogelijk
verloopt.
Vandaag is Dave een heel volledig softwarepakket
dat de meest complexe informatiestromen in een
organisatie beheersbaar maakt en toch eenvoudig
en intuïtief in gebruik is. Dave wordt volledig in
huis ontwikkeld en elke installatie en opleiding
alsook de online en telefonische helpdesk
gebeuren door onze eigen mensen. Hierdoor weten
wij wat er leeft bij onze klanten en worden
opmerkingen en suggesties heel vlug omgezet in
productverbeteringen. Wij zijn heel trots op Dave en
willen dat u dat ook bent.

Guido Kestens
Oprichter - zaakvoerder Just Software en
hoofd productontwikkeling.

Mensen efficiënt laten samenwerken.
Beheers de complexiteit.
Leveranciers
Ondernemen vraagt organisatie en organisatie
vraagt beheersing van processen, middelen en
communicatie. Een organisatie hoeft niet bijster
groot te worden om geconfronteerd te worden
met acties die tijdrovend zijn, elkaar voor de
voeten lopen of ronduit gebrekkig of helemaal
niet worden uitgevoerd. Heel wat mensen binnen de bedrijfsstructuur behandelen heel wat
informatie. Informatie van klanten en leveranciers maar evengoed informatie van interne
medewerkers. En al deze mensen zijn afhankelijk
van elkaars informatie om hun taken correct te
kunnen uitvoeren. Als deze processen onvoldoende worden beheerst, ontstaan er fouten, vertragingen en ergernissen. Dat leidt tot ontevreden
klanten, leveranciers en medewerkers. En daarbij
gaat dit gebrek aan efficiëntie ten koste van het
bedrijfsrendement.
Dave is een vernuftig technologisch product dat
toelaat dat alle data in de organisatie met elkaar
verbonden worden, beschikbaar zijn en vlot
doorstromen. Zowel voor productie, logistiek,
planning, verkoop, orderbeheer, boekhouding,
facturatie, en nog veel meer heeft Dave een
module die geïntegreerd kan worden in één
totaal bedrijfssysteem. En toch is Dave heel
eenvoudig, betaalbaar en intuïtief in het gebruik.
Met Dave beheerst u de complexiteit van elke
onderneming. Klein of groot.

Klanten
Verkoop

Klanten
Levering
Promotie

Planning

Marketing
Afdeling

Klanten
dienst

Productie
Afdeling
Leveranciers

Leverancier

Aankoop

Dave SQL Database

Productie

Financiële
AFDELING

magazijn

Logistieke
afdeling

Boekhouding

levering

Facturatie

orderverwerking

Medewerkers
Bank
Aandeelhouders

Leveranciers

“De tijdsbesparing is enorm. Enkel door van
programma te veranderen, besparen we naar
schatting vijftien werkuren per week”
Massive Media (voorheen Netlog), Multimedia

Financiële controle. Altijd. Overal.
Met Dave Accounting.
Dave Accounting is de boekhoudmodule van Dave. Deze module kan
volledig alleenstaand gebruikt worden
of in combinatie met andere Dave
modules. Dave Accounting laat u ook
toe de boekhouding te beheren voor
meerdere bedrijven, met meerdere
vestigingen.

De koppeling aan Dave Order
Administration herleidt het ingeven
van data tot een minimum. En met
Dave CRM kunt u de opvolging van
alle communicaties rond in- en
uitgaande facturen op de voet volgen.
- Een uiterst volledig boekhoudpakket.
- Meerdere bedrijven en vestigingen.
-	Toegankelijk van waar u zich ook
bevindt.
- Volledige integratie met de andere
Dave modules.
- Elke boeking is onmiddellijk verwerkt.
- Alle cijfers in de boekhouding zijn
onmiddellijk beschikbaar zonder
vervelende bijwerkingen.
- Zolang een periode niet werd
afgesloten, kan elke boeking
gewijzigd worden.

Meer dan volledig.
Al wat u van een degelijke software
voor boekhouding mag verwachten, is
aanwezig.
- Dagboeken: aankoop, verkoop,
financieel, diversen, betalingen,
analytisch.
- Klanten- en leveranciersadministratie: historieken, vervaldaglijsten,
rekeninguittreksels.
- BTW-administratie: alle aangiftes
zijn elektronisch (aanmaak XMLbestanden).
- 	Rapportering: proef- en saldibalans,
balans en resultatenrekening,
managementrapporten.
- Afschrijvingen.
- Budgetten.
- Analytische boekhouding.

“Dave is heel gemakkelijk in gebruik en heel open en
intuïtief.”
HRD Antwerp, Service provider in de diamantsector

- Intrastat-aangifte.
- 	Fiche 281.50.
- Elektronisch betalingsverkeer:
aanmaak van bankbestanden,
inlezen van CODA-bestanden.
- 	Jaarrekeningen via link naar Accon
en First.
-	Real-time.
- Automatische koppeling met
Companyweb (opvragen handelsinformatie).

Eenvoudige
facturatie met
Dave Invoice.
Met Dave Invoice, een onderdeel van
Dave Accounting, maakt u op een
eenvoudige en snelle manier facturen.

“Dave Accounting is het meest geschikte pakket voor
Mac-gebruikers.”
OSAR Architects, Architecten en Ingenieursbureau
”Just Software kon in een recordtijd, voor een
fractie van de prijs, het volledige ERP-pakket Dave
implementeren. De volledige opleiding van het
personeel heeft welgeteld één dag geduurd.”
Royal Botania, Design tuinmeubilair
“Met Dave kan je tien dingen tegelijk doen.”
Mees Mobility Center, Autoaanpassingen &
bedrijfswageninrichting
“De belangrijkste resultaten zijn de vlotte overgang,
de volledigheid van het pakket en de gemakkelijke
toegang tot de gegevens in de cloud.”
And3, Accountantskantoor
“Het voornaamste resultaat is de zeer vlotte
verwerking van boekhoudresultaten en het
exporteren ervan in Excel- en Access-toepassingen,
zonder de tussenkomst van een informaticus.”
ADMB, Sociaal secretariaat

Dave Accounting
Dave INVOICE

Op justsoftware.be vindt u nog meer getuigenissen.

Controle op het hele administratieve traject
met Dave Order Administration.
Dave Order Administration doet de volledige logistieke opvolging van uw
bedrijf en brengt alle schakels van de administratieve ketting onder controle.
Het is een oneindig veelzijdige module. Een beknopt overzicht:

Aankoopprocessen.
- Prijsaanvragen.
- Bestelvoorstellen (automatisch).
- Bestellingen.
- Leveringen, Retours, Consignaties.
- Inkomende Facturen en Creditnota’s.
- Automatische verwerking in de
boekhouding.
Verkoopprocessen.
- Offertes (mogelijkheid om meerdere
versies van offertes te maken).
- Bestellingen, Reservaties,
Backorders.
- Leveringen, Retours, Consignaties.
-	Facturen, Creditnota’s.
- Automatische verwerking in de
boekhouding.

Artikelbeheer.
- Samengestelde artikelen.
-	Gekoppelde artikelen.
-	Fost Plus en milieuheffingen.
- Meerdere eenheden.
- Verpakkingen.
- Lotnummers.
- Serienummers.
- Maatbalken en kleurkaarten.
Productie en assemblage.
- Productievoorstel.
- Productiefiche.
- Productieplanning.

Op elk moment
een zicht op
al uw herstellingen
met Dave Service.
Dave Service, een onderdeel van
Dave Order Administration, beheert
het volledige proces van uw dienst na
verkoop.
Met Dave Service kunt u de
verschillende stappen van een
herstelling opvolgen.
- Ontvangst van het te herstellen artikel.
- Opmaak bestek.
- Doorsturen voor herstelling naar de
leverancier.
-	Uitvoeren herstelling met ingave van
werkuren en onderdelen.
-	Factureren van de herstelling.

Vlotte registratie van al
uw winkelverkopen
met Dave Kassa.
Dankzij de aangepaste interface kunt
u met Dave Kassa, een onderdeel
van Dave Order Administration,
niet alleen snel en eenvoudig
kassaverkopen registreren en
klantenkaarten automatisch beheren,
maar ook leveringsbonnen en facturen
afdrukken. Dave ondersteunt de
specifieke kassa-hardware zoals
barcodeleespen, ticketprinter,
touchscreen en kassalade.
Dagafsluitingen worden automatisch
verwerkt in het kasboek van de
boekhouding.

Dave Kassa

Prijzenbeheer.
- Meerdere verkooptarieven.
- Hoeveelheidskortingen.
- Promotieprijzen.
- Kortingen klanten.
- Kortingen leveranciers.

Dave Service
Voorraadbeheer.
- Meerdere firma’s.
- Meerdere vestigingen.
- Meerdere magazijnen.
- Meerdere magazijnlocaties.
-	Transfers van goederen
tussen vestigingen, magazijnen en
magazijnlocaties.

Dave Order
Administration

Beheer de relatie met uw contacten en
volg alle taken op met Dave CRM.
Basismodule
Dave CRM.

Dave CRM
Verkoop.

Met Dave CRM kunt u alle
communicaties met klanten en
leveranciers bijhouden in een centrale
database. Briefwisseling, telefoongesprekken, e-mailberichten, faxen en
acties kunnen als communicatie
opgeslagen worden en achteraf terug
door iedereen geraadpleegd worden.

Opvolgen van het verkoopproces.
De submodule Dave CRM Verkoop is
bedoeld voor iedereen die in de onderneming betrokken is bij het verkoopproces, zowel intern als extern.

Opvolgen van taken.
Uit communicaties ontstaan taken die
moeten uitgevoerd en opgevolgd worden. Via een handige “To Do-lijst” ziet
u onmiddellijk welke taken u vandaag
en morgen moet doen.
Synchronisatie met Outlook op
Windows en iCal, Mail en
Adresboek op MacOS X.
Synchronisatie van contacten en contactpersonen van Dave naar
Outlook, Adresboek of Entourage op
uw computer, smartphone of tablet
(bv. iPhone of iPad).
E-mail marketing.
Wenst u een digitale nieuwsbrief te
versturen naar een bepaalde
klantengroep dan doet u dit in een
paar muisklikken. Voor de opmaak kunt
u de interne tekstverwerker gebruiken
of u importeert een klaargemaakt
HTML-bestand.

Opvolgen van verkoopkansen.
- Voor elke prospect of voor elk
koopsignaal van een klant kunt u
een verkoopkans ingeven (ook wel
opportuniteit genoemd). Elke stap,
elke actie, elk contact-moment
(telefoon, fax, e-mail, ...) met de
prospect kan opgevolgd worden
in de verkoopkans.
- 	Taken die hieruit volgen, kunnen
ingegeven en doorgegeven worden
naar andere medewerkers.
- Ook uw eigen taken, bijvoorbeeld
volgende week terugbellen, kunt u
ingeven en plannen.
Bij elke fase kan de verkoper zijn
slaagkans inschatten.
- Vanuit een verkoopkans kunt u
afspraken in uw agenda of
in de agenda van een
andere medewerker
plannen.
Binnenkomende
e-mails
kunt u koppelen aan
verkoopkansen.

Managementinformatie.
Via het verkooptrechterrapport ziet u
onmiddellijk voor elke fase van
het verkoopproces de te verwachten
omzet aan de hand van de ingegeven
slaagkanspercentages, het aantal nieuwe verkoopkansen van een bepaalde
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Beheer van abonnementen.
De submodule Dave CRM Abonnementen zorgt voor het beheer van abonnementen, onderhoudscontracten, huurof leasingcontracten en de daaraan
verbonden periodieke facturatie.
U kunt meerdere abonnementtypes
of sjablonen aanmaken. Deze bestaan
uit een definitie van het abonnement

Dave CRM
Abonnementen

Dave CRM
Verkoop

en een verzameling van artikelen of
diensten die periodiek aan een klant
gefactureerd worden.
Voor elk nieuw abonnement kiest u het
type en kunt u het abonnement nog
voor elke klant verder personaliseren.

De facturen die gegenereerd worden
vanuit de submodule Dave CRM
Abonnementen komen terecht in
Dave Order Administration of in Dave
Invoice, al naargelang de instelling.

Onderhoudscontracten.
Een abonnement kan ook uitgebreid
worden tot supportcontract. In dit
geval is er verdere integratie met
andere modules zoals de submodule
Dave CRM Support en de module Dave
Order Administration.

Dave CRM
Opleidingen.

Periodieke facturatie.
Per abonnementtype kunt u op een
eenvoudige manier een overzicht
krijgen van de te factureren
abonnementen.

Opvolgen van opleidingen en
workshops.
Met de submodule Dave CRM Opleidingen doet u alle administratie rond
opleidingen en workshops. U schrijft
de deelnemers in, stuurt bevestigingen
uit, plant de agenda van de lesgever,
drukt een aanwezigheidslijst af en
maakt deelnemersbadges aan. Voor
betalende opleidingen maakt u facturen en volgt u de betalingen op.

Dave CRM
Opleidingen

periode, het bedrag van de gemaakte
offertes, en dit per vertegenwoordiger,
per regio, per oorsprong.

Dave CRM
Support.
Dave CRM
Basismodule

Beheer van uw helpdesk.
Met de submodule Dave CRM Support
meet u op elk moment de performan-

tie van uw helpdesk. Hoeveel oproepen
staan er nog open? Hoe snel wordt
er gereageerd? Werd de vraag van de
klant correct beantwoord? Wat zijn de
piekmomenten?
Elke vraag, elk probleem wordt
geregistreerd, gecodeerd en naar de
juiste persoon gestuurd via een intern
takensysteem. Op elk moment weet u
wat de status is, wie met de vraag is
bezig geweest en hoelang.

Gekoppeld met CRM Abonnementen.
Indien u ook de submodule CRM
Abonnementen gebruikt, vertelt de
software u wanneer een klant geen
abonnement heeft.
Geïntegreerd met Dave Time.
Voor elke helpdesk-oproep kunnen de
prestaties bijgehouden worden, manueel of automatisch (via start/stop).
Prestaties kunnen achteraf ook
gefactureerd worden.

Efficiënte prestatieregistraties
met Dave Time.

Opvolgen en plannen van projecten
met Dave Project.

Met Dave Time kunt u de prestaties
van uw medewerkers
registreren en factureren.

Met Dave Project beheert u niet alleen de volledige administratieve opvolging
van uw project maar ook alles wat aan de start van een project voorafgaat:
prijzen aanvragen bij leveranciers, opstellen van voorcalculaties en versturen
van offertes.

Veelzijdig.
Afhankelijk van de moduletoegang
kunnen prestaties gekoppeld worden
aan projecten, aan serviceopdrachten,
aan productieopdrachten, aan klanten
en aan elk document uit de orderadministratie (offertes, leveringen, ...).
Facturatie.
Tijdens het verifiëren van de prestaties
bepaalt u of de uren al of niet gefactureerd moeten worden. Het factureren zelf verloopt volledig automatisch.

Dave Time

Dan komt het plannen.
Via de Gantt-diagram krijgt u een
planningsbord te zien met het verloop
van het project. U kunt nu effectief
uw medewerkers en leveranciers gaan
inplannen via de Dave Agenda. Ook
van de agenda’s van de medewerkers
kunt u een planningsoverzicht zien.

Op elk moment de actuele status.
Eens een project gestart, wordt het
project voorzien van actuele informatie die grotendeels automatisch
wordt aangeleverd (via registratie
van prestaties en gemaakte kosten,
aankoop- en verkoopfacturen). Zo kan
de voortgang van het project op elk
moment vergeleken worden met de
planning.

Integratie.
Dave Project werkt nauw samen met
Dave Agenda, Dave Time, Dave Order
Administration en Dave Invoice.
Vanuit Dave Time kunt u facturen
sturen naar Dave Invoice of naar
Dave Order Administration.

Dave Agend a

Dankzij de grafische kalenderinterface
ziet u in één oogopslag de afspraken
van één of meerdere medewerkers,
allemaal tegelijk of afzonderlijk.
Reservaties van lokalen en
materieel.
Via de agenda kunt u de beschikbaarheid van vergaderzalen controleren en
het gebruik van materieel zoals
bijvoorbeeld een projector, een
schuurmachine, ...
Synchronisatie met Outlook en iCal.
Alle afspraken gemaakt in de
centrale bedrijfsagenda kunnen
gesynchroniseerd worden met uw
lokale persoonlijke agenda en dit in
beide richtingen.

Dave Project

Middelen en fasen.
Aan elk project koppelt u middelen
(medewerkers, leveranciers en materieel) die voor het project worden
ingezet. U splitst een project op in
verschillende fasen en voor elke fase
stelt u de duurtijd in, de nodige middelen en de relaties tussen de fasen.
U bepaalt ook of de fase gefactureerd
moet worden.

Alle afspraken in
Dave Agenda.

Integratie.
Deze module kan samenwerken met
Dave Project, Dave Order Administration, Dave Service, Dave Invoice en
Dave CRM Support.
Eenvoudig.
Wenst u het eenvoudig te houden
en wenst u enkel per klant uren te
registreren en te factureren dan kunt u
deze module gebruiken in combinatie
met Dave Invoice en Dave Accounting.

Dave. Volledig op uw maat.
Elke organisatie is anders. Dave is ontwikkeld om aan al die verschillen te voldoen. Met heel wat modules en
submodules, die gekoppeld zijn aan één centrale database en perfect geïntegreerd samenwerken, heeft Dave een
antwoord voor eenvoudige, complexe, kleine, grote, startende en evoluerende ondernemingen.

Dave Accounting, de boekhoudmodule.

Dave Order Administration voor een vlot logistiek beheer.

Dave Invoice, een onderdeel van Dave Accounting.

Dave Kassa, onderdeel van Dave Order Administration,
een volledig kassabeheersysteem.

Dave Service, onderdeel van Dave Order Administration
voor een efficiënte dienst na verkoop.

Dave Project voor een projectbeheer en -administratie.

Dave CRM, beheer alle communicaties, verkoopprocessen,
abonnementen, helpdesk-oproepen en opleidingen.

Dave Agenda, al uw afspraken onder controle.

Dave.
De voordelen op een rijtje.
Razendsnelle opstart.
De implementatie van Dave kan heel
vlug gaan. Eénmaal uw data zijn getransfereerd naar de centrale database
worden alle instellingen volgens de
behoeften van uw onderneming ingesteld. Opleidingen zijn op maat van
uw bedrijf zodat uw medewerkers er
meteen mee aan de slag kunnen.
Aangenaam en efficiënt werken.
Alle Dave modules werken als één
vlot geheel. Eigenlijk merkt u nauwelijks dat u met verschillende modules
werkt. Alle modules werken met data
uit de centrale database. Hierdoor
geniet u van een minimale input en
maximale output. Gedaan met het
dubbel ingeven van data of het onbereikbaar zijn van gegevens omdat die
in een ander systeem zijn opgeborgen.
Naast tekst slaat u ook moeiteloos
allerhande bijlagen op (pdf, foto en
video, ...), die u dan direct vanuit de
applicatie via e-mail kan doorsturen.
Uitbreidbaar volgens uw eigen
tempo.
Wanneer u met alle modules en submodules van Dave werkt, dan heeft u
een heel compleet en goed georganiseerd systeem. Maar alles hoeft niet in
één keer. Mogelijk wil u stap voor stap
bepaalde functionaliteiten integreren.
Dat kan met Dave perfect en van
zodra een nieuwe module wordt
toegevoegd gaat die naadloos op in
het hele systeem en maakt die meteen
gebruik van de data uit de centrale database. En plots kan u de geregistreerde werktijden moeiteloos koppelen aan
een project en de facturatie, om maar
een voorbeeld te geven.

Wat ooit complex was, wordt
heel eenvoudig.
Misschien bestaat uw organisatie uit
meerdere vennootschappen. En mogelijk hebben die verschillende
vestigingen en zelfs meerdere magazijnen. Misschien hanteren die zelfs
allemaal verschillende talen. Bepaalde
data moet binnen deze organisatie
duidelijk gescheiden zijn maar bepaalde informatie moet in relatie kunnen
gebracht worden met elkaar. Duizelt u
al? Dave niet. Dave is zo gebouwd dat
het de meest complexe organisaties
beheersbaar maakt.
De voordelen van
internettechnologie.
Met Dave zijn uw gegevens bereikbaar
van waar dan ook. Zo kan u medewerkers van thuis uit laten werken of informatie delen met externe medewerkers. Mobiliteitsproblemen oplossen
voor de medewerkers, optimaliseren
van vastgoedkosten, efficiënter werken
voor vertegenwoordigers, allemaal
organisatieproblematieken waar Dave
een deel van de oplossing kan bieden.
Alle gegevens zijn paswoordbeveiligd
en worden opgeslagen in een
professionele SQL-database.
In huis ontwikkeling.
Dave is een pakket van eigen bodem,
alle ontwikkeling gebeurt door onze
mensen en ook de helpdesk is volledig
in eigen beheer.

Onze technologie.
Dave is een volledig geïntegreerde
bedrijfssoftware (ERP), speciaal
ontwikkeld voor de KMO.
Standaard SQL92 database
(Frontbase).
Platformonafhankelijk (Mac OSX
en Windows computers en servers
en Linux servers).
Enkele belangrijke troeven van
Dave zijn:
- Platformonafhankelijk.
- Meerdere vennootschappen
beheren in één systeem.
- Internettechnologie: ideaal voor
medewerkers op afstand (bv.
boekhouder) of thuiswerkers.
- Interactieve modules.
Dave kan ook aangeboden worden
in een SaaS-model ASP, waarbij
zowel de database als de applicatie op een externe server worden
geïnstalleerd. U werkt dan volledig
over het internet. U kan ook enkel
de database hosten in “the cloud”
en werkt dan lokaal met data die
over het internet lopen.
We hebben oplossingen voor elk
budget en voor elke situatie.

Werken met Just Software.
Wij ontwikkelen en leveren al meer
dan 25 jaar geïntegreerde softwareoplossingen voor het beheer van financiële en administratieve processen
in de KMO. Onze aanpak is die van een
KMO: resultaatgericht, prijsbewust en
met gezond verstand. Consultancy is
bij ons een middel, geen doel. Naast de
ontwikkeling van software biedt Just
Software heel wat diensten aan om de
overstap naar Dave probleemloos te
laten verlopen:
Consultancy.
Het invoeren van een nieuw
informaticasysteem kan ingrijpende
veranderingen teweegbrengen in een
organisatie. Daarom is een goede
voorbereiding belangrijk.
Onze consultant zal samen met u de
processen die geïnformatiseerd moeten worden inventariseren en nagaan
of onze software hierop een antwoord
biedt. Eventueel zal de studie uitwijzen
of er software op maat dient
geschreven te worden.
Opstartbegeleiding ter plaatse.
Soms zijn opleidingen niet voldoende
en wenst men de eerste dagen van de
opstart een beroep te kunnen doen op
onze technische mensen. Wij zorgen
dan voor de opstartbegeleiding.

Migraties.
Bij het overschakelen naar een nieuw
systeem mag men niet uit het oog
verliezen dat er tijd moet voorzien
worden om gegevens uit het oude systeem over te zetten naar het nieuwe.
Ook in dit proces kunnen wij u bijstaan
om een vlot verloop te garanderen.
Opleidingen.
Het succesvol implementeren van
software valt of staat met een goede
opleiding van de medewerkers.
Afhankelijk van de gekozen software
kunt u zowel groepsopleidingen volgen
in onze kantoren als opleidingen op
maat in uw bedrijf.
Installaties ter plaatse.
Indien gewenst komen onze technische
mensen bij u langs voor de installatie.
Hierbij wordt het nodige gedaan zodat
u kunt starten met het pakket.
Helpdesk.
Met het Dave ComfortPack kunt u
tijdens de kantooruren onbeperkt een
beroep doen op onze telefonische
helpdesk. U kunt er terecht met
vragen, voorstellen en het melden
van problemen. U werkt ook altijd
met de laatste versie van de software
want met het Dave ComfortPack krijgt
u regelmatig nieuwe updates.

ComfortPack.
Een compleet ondersteunend
pakket.
Het Dave ComfortPack biedt een
waterdichte garantie op het actueel
blijven van uw software. Just Software
staat garant voor een snelle en doeltreffende ondersteuning en een vlotte
werking van Dave.

Onze aanpak.
Het spreekt voor zich dat de aanpak
voor een installatie van een boekhoudpakket voor één gebruiker anders zal
zijn dan het informatiseren van het
volledige aankoop- en verkoopproces
van een bedrijf met verschillende
vestigingen en magazijnen. Op basis
van de omvang van het project bieden
wij u de gepaste diensten aan. Samen
beslissen we dan over de meest aangewezen aanpak.
Resultaatgericht.
U wenst zo vlug mogelijk resultaat. In
functie van de grootte van het project
stellen we een stappenplan op en
bekijken we samen hoe we zo snel en
zo efficiënt mogelijk onze software
kunnen implementeren.
Prijsbewust.
Als KMO blijven ook wij prijsbewust.
De werkuren van onze informatici
moeten uiteraard doorgerekend
worden, maar door de focus te
leggen op het essentiële, doen we dit
zo optimaal mogelijk.
Gezond verstand.
Wij vinden dat gezond verstand
primeert en vermijden irrelevante en
tijdelijke trends en proberen van elk
nieuw idee de meerwaarde te
achterhalen.
Onze consultancydiensten zijn geen
op zich staande dienstverlening en
worden enkel ingezet in functie van
het uitdiepen van specifieke
projectgebaseerde problematieken.

Het Dave ComfortPack geeft u
toegang tot de telefonische helpdesk
en voorziet u automatisch van alle
subupgrades van de standaardversie
van Dave.
Stationsstraat 266
1700 Dilbeek
T 02 567 21 71
F 02 567 14 17
info@justsoftware.be
www.justsoftware.be

