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Succesfactoren
|

Ontwikkeld voor en in samenspraak met bedrijfsleiders uit de sector.

|

Een toepassing die aangepast is aan uw behoeften.

|

Eenvoudige installatie.

|

Korte basisopleiding volstaat voor een snelle start.

|

Betaalbare software met service.

|

Ontwikkelen reeds meer dan 25 jaar software en dit met de nieuwste ontwikkelingstools.

|

Afgeleid maatwerk mogelijk, gebaseerd op het standaarddossier.

Performant, gebruikersvriendelijk en betrouwbaar
|

Gebruiksvriendelijk doordat de software volledig gebaseerd is op de windowsgebruikersinterface.

|

Performant doordat CPS laundrysoft optimaal gebruik maakt van de multitasking
mogelijkheden van het onderliggende windows operating systeem.

|

CPS laundrysoft is een pakket dat u helpt om uw administratie zo efficiënt mogelijk uit te
voeren, dat betrouwbaar is en zonder dat het u veel tijd kost, u de juiste informatie levert. Tal
van duidelijke rapporten en overzichten maken van CPS laundrysoft steeds de bron van
informatie om elke bedrijfssituatie op de voet te volgen.
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Bijzondere kenmerken
|

Multi-user: Is volledig voorzien voor netwerkomgevingen zodat terzelfdertijd kan gewerkt
worden in één dossier met meerdere gebruikers.

|

Afdruk van alle documenten mogelijk in 4 talen (N/F/D/E).

|

Alle documenten kunt u afdrukken op printer en scherm of kunnen rechtstreeks gemaild
worden.

|

Alle bestanden en documenten zijn exporteerbaar naar Excel, Word en PDF bestanden en
kunnen direct via email verstuurd worden.

|

Uitgebreide zoekfuncties.

|

Volledig conform de Belgische BTW-wetgeving.

|

Lay-out van documenten kan steeds aangepast worden door uzelf of door ons volgens uw
wensen.

Kledingbeheer
|

Beheer dragers per klant

|

Beheer kledingstukken per drager

|

Koppeling met diverse seinen

|

Vervangadviezen instelbaar

|

Afdrukken barcodelabels (Harmsen en ThermoPatch)

Vuilsorteer
|

Touchscreen: instelbaar welke artikels gevisualiseerd worden per klant

|

Ingave getelde aantallen via touch

|

Aanmaken en afdrukken order van de telling
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Scanning
|

In- en/of uitscan kledingstukken via barcode, RFID of UHF

|

Track & Trace van het wasgoed

|

Zendnota’s op basis van uitscans

Rapportering
|

Diverse scanrapporten

|

Automatische mailing uitscanrapporten ‘s avonds

Herstellingen
|

Herstelaanvragen

|

Uitvoeren herstellingen met tijdsregistratie

|

Facturatie herstellingen per stuk of per tijd

Stock nieuwe kledij per klant
|

Mogelijkheid tot bijhouden en uitgeven van de stock per klant per artikel

Web portal
|

Aparte login per klant

|

Opvolging van de dragers en kledingstukken per klant

|

Opvolging van de scangegevens

|

Mogelijkheid tot plaatsen van seinen

|

Mogelijk tot creatie van een herstelaanvraag
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Facturatiebeheer

MODULE

|

Diverse facturatie mogelijkheden onderhoud kledij

|

Automatisch aanrekenen nieuwe ingezette kledij

|

Afdruk facturen voorzien in 4 talen (N/F/E/D) volgens taalcode van de klant

|

Lay-outs aanpasbaar naar de wensen van de klant

|

Integratie van logo’s op uw documenten zodat geen voorafgedrukte papier meer nodig zijn

|

Opmaak van manuele facturen

Boekhouding
|

Geïntegreerd boekhoudingspakket

|

Bijkomende deelmodules voor het boekhoudgedeelte kunnen nog zijn:

MODULE

 Module inlezen codaberichten
 Module vaste activa
 Module analystiche boekhouding.
 Module domiciliëringen
 Module aanmaak van leveranciers betaalbestanden vanuit de boekhouding die kunnen
doorgestuurd worden naar de bank

https://www.CPSit.be
T 056 21 00 92
info@CPSit.be
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