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Facturatie

De module Asperion FACTURATIE vormt een logische aanvul-
ling op de overige Asperion modules. Door combinatie van de 
gewenste modules bouwt u een complete, op maat gesneden 
administratieve oplossing voor uw bedrijf. 
 
Flexibele oplossing voor elke vorm van  facturatie
Asperion Facturatie stelt u in staat om al uw facturatie wensen te ver-
vullen. Debet facturen, Creditfacturen, concepten, proforma’s. U kunt 
direct aan de slag met een van de beschikbare standaard factuur lay-
outs. Facturen worden als PDF aangemaakt en opgeslagen en kun-
nen desgewenst direct per email (als bijlage) verstuurd worden. De 
module bevat o.a. een artikelbestand waaruit snel(ler) gefactureerd 
kan worden en dat de basis zou kunnen vormen voor een uitgebreide 
voorraad module op termijn.

Rapportage en uitgebreide layout editor
Met de diverse rapportage mogelijkheden ziet u precies van wie u 
nog geld krijgt. Om trage betalers op adequate wijze “van dienst te 
zijn” is de aanmaningsfunctie een onmisbaar onderdeel. De wijze van 
aanmanen is soms zeer persoonlijk dus u kunt de aanmaningsteksten 
naar eigen inzicht aanpassen. De facturatie komt compleet met een 
uitgebreide layout editor. Naast de standaard beschikbare layouts 
kunt u uw eigen layouts ontwerpen voor facturen, aanmaningen en 
teksten van brieven en emails. Als u ook uw eigen logo importeert 
dan is apart brief- of factuurpapier niet meer nodig!

Asperion software modules : de bouwstenen voor uw IT oplossing
Asperion levert online software in modules. Asperion inBalance is het 
uitgangspunt. Voeg modules die u nodig heeft toe en bouw zo een 
“maatwerk” oplossing voor uw bedrijf. Asperion laat zien dat goede 
software oplossingen niet meer duur en complex hoeven te zijn.

Raadpleeg de functielijsten en diagrammen voor meer details.

Uw eigen facturen ontwerpen, 
gebruiken en aanmanen

Pakketten

Asperion pakketten vormen logische 
combinaties van modules. Twee voorbeelden: 

Asperion inBalance 
Dit pakket vormt de uni-
versele oplossing voor het 
MKB en omvat de modules 
Asperion Financieel en 
Asperion Facturatie. 

Asperion inTrade 
Asperion inTrade is speciaal 
voor Handelsondernemingen 
en breidt inBalance uit met de 
modules Voorraad, 
Inkoop- en Verkoop Order 

Modules

Financieel
De kern van elk Asperion 
administratief systeem

Fakturatie 
Uitgebreide facturatie 
mogelijkheden.

Verkoop Order
Verkoop orders efficient beheren. 

Inkoop Order
Inkoop orders efficient beheren.

Voorraad 
Vele voorraad beheer 
mogelijkheden

Asperion inTime 
Uren verantwoorden en factureren 
op projecten en klanten.
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 1.0  Facturatie 
 1.1  Snel factureren m.b.v. verkoopsoorten/
  grootboekrekeningen 
 1.2  Factureren vanuit artikelbestand 
 1.3  Vaste- of repeterende facturen 
 1.4  Facturen vanuit andere modules mogelijk 
 1.5  Factureren op basis van bestaande
  facturen  
 1.6  Meest recente facturen zichtbaar bij
  factureren 
 1.7  Concept facturen  
 1.8  Proforma facturen  
 1.9  Credit facturen  
 1.10  Incl en excl. btw per factuurregel  
 1.11  Korting per factuurregel 

 1.12  Overzicht af te handelen facturen
 1.13 Controle op dubbele factuurnummers 
 1.14 Keuze uit standaard- of zelf definieërbare  
  factuur layouts 
1.15  Facturen in PDF te bewaren 
1.16  Facturen direct als bijlage per email te 
  versturen
1.17 Vaste tekstregels in te voegen

 2.0  Factuur layout editor 
 2.1  Naast standaard facturen ook geheel 
  eigen layouts mogelijk 
 2.2  Programmeerbare blokken, 
 2.3  Gebruik van eigen logo’s mogelijk 
 2.4  Layouts te koppelen aan debiteursoort 

  3.0  Artikelbestand 
 3.1  Overzicht artikelen 
 3.2  Omzet overzicht per artikel 
 3.3  Rapportages op scherm, PDF en Excel 
 3.4  Artikel prijslijsten per debiteur 
  
 4.0  Extra functies  
 4.1  Factureren met 2 omschrijvings velden 
 4.2  G-rekening per debiteur instelbaar 
 4.3  Instructies in presentatievorm en 
  On-line help schermen 
 4.4  Setup Wizard voor inrichting administratie 
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