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Unit4 Multivers
Administratie. Iedere ondernemer heeft er mee te maken. Leuk is het niet 
altijd, wel noodzakelijk want anders komt de continuïteit van uw bedrijf 
in gevaar. Maar de administratie uitbesteden is duur, ‘doe-het-zelven’ 
tijdrovend en ingewikkeld. Unit4 begrijpt dat.

Wij hebben ons in de wereld van het midden en kleinbedrijf 
verdiept en weten precies waaraan u behoefte hebt als het gaat 
om softwareondersteuning voor de administratie: Unit4 Multivers 
XtraLarge. Het betaalbare, razendsnelle softwarepakket met alle 
essentiële administratieve functies voor ondernemers in Neder-
land en België. Overzichten die u nodig hebt voor uw accountant, 
bank of de Belastingdienst, rollen er zo uit. Van kolommenbalans 
tot en met BTW-aangifte, van exploitatieoverzichten tot cash flow; 
Unit4 Multivers XtraLarge genereert ze automatisch.

Ook online beschikbaar
Unit4 Multivers XtraLarge is ook als online versie beschikbaar met 
zo goed als dezelfde mogelijkheden en het moderne Microsoft 
Office uiterlijk als de lokaal geïnstalleerde versie. Het enige ver-
schil is dat u de functionaliteit via het internet benadert. U werkt 
altijd met de meest recente versie van de software.

Bankkoppeling
Bespaar tijd met de mogelijkheid om uw online boekhouding te 
koppelen met uw betaalrekening bij ABN AMRO of Rabobank. 
Uw bankmutaties worden vervolgens automatisch verwerkt.

Samenwerking met accountant
Met Unit4 Multivers XtraLarge Online kunnen zowel u, als uw 
accountant gezamenlijk toegang verkrijgen tot de administratie, 
zodat de accountant desgewenst zijn controles snel en efficiënt 
online kan uitvoeren.

Standaard in meerdere talen 
Unit4 Multivers XtraLarge is standaard beschikbaar in meerdere 
talen. U kunt kiezen uit Engels, Frans en Nederlands. Tijdens 
het gebruik van het pakket kunt u eenvoudig tussen de ver-
schillende talen wisselen.  Er wordt altijd gewerkt volgens de 
Nederlandse wet- en regelgeving, ongeacht de gekozen taal.

Meegroeien
Met Unit4 Multivers XtraLarge plaatst u een solide constructie 
onder uw financiële administratie. Het onderdeel Financieel heeft 

Unit4 Multivers XtraLarge is in een 
moderne jas gestoken die veel over-
eenkomsten heeft met het uiterlijk van 
Microsoft Office. Het softwarepakket 
werkt op alle door Microsoft onder-
steunde versies van Windows. Hier-
door is behalve de betrouwbaarheid 
en de snelheid, ook het gebruiksge-
mak dik in orde.

Groeit uw bedrijf, dan groeit de soft-
ware probleemloos met u mee. En 
wilt u liever boekhouden via internet? 
Dat kan, de softwareis ook als online 
versie beschikbaar.



Gebruiksgemak
Met Unit4 Multivers willen we u zoveel mogelijk zelf-
standig laten werken. Daarom hebben we Unit4 Mul-
tivers voorzien van stappenplannen die u door allerlei 
soorten processen leiden. Die bestaan uit verplichte 
en optionele stappen. Ook is er vanuit verschillende 
schermen dankzij een koppeling met YouTube een 
korte instructievideo beschikbaar die direct is op te 
roepen. In deze instructievideo ziet u de uitleg van 
de functionaliteit waarin u op dat moment bezig bent. 
Daarnaast bestaat er de zeer uitgebreide tekstuele 
helpfunctie, waarin u eenvoudig uw zoektermen kunt 
opgeven. Op deze manier kunt u 24/7 antwoord 
krijgen op uw vragen, op de manier die u het prettigst 
vindt. Uiteraard hebt u ook de mogelijkheid om zowel 
telefonisch als via internet support te krijgen.

zeer uitgebreide mogelijkheden voor het voeren van 
de administratie, maar is toch eenvoudig in gebruik. 
Deze basismodule bevat: grootboek, debiteuren en 
crediteuren, valutabeheer, telebankieren, kostenplaat-
sen, herinneringen en dossiers. 

Het onderdeel Financieel wordt aangevuld met func-
tionaliteit voor bijvoorbeeld relatiebeheer, facturering, 
projecten, urenregistratie, document management, 
vaste activa en rapportage (business intelligence). Zijn 
er updates, dan zijn deze snel beschikbaar en kunt u 
Unit4 Multivers XtraLarge eenvoudig bijwerken. Voor 
een volledig overzicht van de meegeleverde onder-
delen kunt u het schema hieronder raadplegen.

Zelflerende Management Assistent
Minimale boekhoudkennis is al voldoende voor het 
maximale resultaat; het programma wijst u vanzelf 
de weg tijdens de invoering van uw gegevens. Unit4 
Multivers XtraLarge ‘leert’ van vorige boekingen en 
doet zelf aanvullingsvoorstellen. Daarnaast neemt de 
Management Assistent u werk uit handen door een in-
gebouwd waarschuwings- en opvolgingsmechanisme 
voor uw voorraad, budgetten, debiteuren en credi-
teuren en geeft u inzicht in bedrijfsinformatie (offertes, 
omzet, inkopen, liquide middelen) en kengetallen.

Financieel:
grootboek, debiteuren en crediteuren, valutabeheer, tele- 
bankieren, kostenplaatsen, herinneringen, dossiers

Relatiebeheer

Facturering

Management Assistent

Prijzen en Kortingen

Intrastat

Offertes

Import Financieel

Vaste Orders

Multi-D Verbijzondering

Abonnementen

Buitenlandse Administraties

Samengestelde Artikelen

Automatische Incasso

Urenregistratie

Vaste Activa

Voorraad- en Bestelregistratie

Factoring

Document Management

Import Relaties

Verkoop

Projecten
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Iedereen, heeft voordeel en gemak 
van Unit4 Multivers XtraLarge
Management/directie
Met Unit4 Multivers XtraLarge hebt u controle over 
de inkomsten en uitgaven van uw bedrijf en kunt u 
alle managementinformatie met één druk op de knop 
tevoorschijn halen.
Zo kunt u:

• De (persoonlijke) assistent gebruiken, waarin u al uw 
criteria kunt vastleggen en opvolgen;

• Verkoopstatistiek en inkoopstatistiek bekijken om 
uw omzet en inkopen vanuit iedere invalshoek te 
kunnen volgen;

• Kengetallen laten berekenen om trends binnen uw 
onderneming in één oogopslag te kunnen vaststel-
len;

• Bedrijfsinformatie opvragen zodat u in één oogop-
slag uw gehele exploitatieoverzicht in beeld hebt.

Indien gewenst kunt u informatie overhalen naar Micro-
soft Excel of Word. Ook kunt u rapporten als PDF-bestan-
den opslaan of direct als bijlage verzenden per e-mail.

Financiële administratie
De complete financiële administratie inclusief groot-
boek, debiteuren, crediteuren, BTW- en ICT-aangifte 
en telebankieren is snel en eenvoudig te verwerken. 
Deze belangrijke basis wordt aangevuld met allerlei 
uitgekiende functies, zoals:

• Vergelijken van meerdere boekjaren

• Afstemmen inkoopfacturen met inkooporders

• Incasseren debiteuren

• Snel invoeren van uren

• Fiatteren van facturen

• Werken met vaste activa

• Projectadministratie

• Importeren van mutaties uit andere programma’s

Wat dacht u van het automatisch waarschuwingsme-
chanisme dat alarm slaat vóórdat u last ondervindt van 
voorraadtekort, overschrijding van budgetten of pro-
blemen met debiteuren. Ditzelfde systeem kan bijvoor-
beeld ook melden wanneer de omzetprognoses en 
targets gehaald zijn. Dankzij de vele mogelijke statistie-
ken blijft u inzicht houden tijdens alle processen.

Daarnaast biedt de applicatie de mogelijkheid om 
zelf werkstromen/processen
te definieren die precies uitvoeren wat u als gebrui-
ker verwacht. Hierdoor is Unit4 Multivers XtraLarge 
nog meer thuis in uw bedrijf en assisteert u wanneer 
u dat nodig hebt.

Verkoopadministratie
De offertefase is voor uw verkopen zeer belangrijk. 
Daarom kunt u uw offerte in de taal van uw klant 
opstellen en in één muisklik omzetten naar een ver-
koopopdracht. U hoeft de gegevens dus niet over te 
typen. Maar dat is lang niet alles, zo wordt:

• het scoringspercentage van de offertes bijgehouden

• een voorraadcontrole toegepast tijdens de order-
invoer

• een inkooporder aangemaakt als er onvoldoende 
voorraad is 

• informatie getoond over product en klant

• gecontroleerd op kredietlimiet, marge en open-
staande posten

Als u regelmatig verkooporders invoert die erg veel 
op elkaar lijken, dan kunt u werken met vaste orders. 
Hiermee kunt u snel meerdere standaardorders ma-
ken en gebruiken.
Bovendien kunt u uw orderscherm helemaal inrich-
ten zoals u dat wenst door middel van vrije velden. 
Zo kunt u informatie zoals afmetingen, specificaties 
of kleur vastleggen die voor u of uw klant belangrijk 



is. Moeiteloos factureert u alle verkoopopdrachten, bestede 
uren, contracten en abonnementen of termijnen van uw pro-
jecten. Baliefacturen, proeffacturen en spoedorders draait u 
eenvoudig uit en alle nota’s van een klant verzamelt u heel ef-
ficiënt. Voor uw vervoerders kunt u gewicht en aantal colli direct 
bij de verkooporder registreren en op de pakbon afdrukken. 
Aan de hand van de ingevoerde gegevens bent u in staat om 
snel een nacalculatie te maken, of de onderhanden werk positie 
van uw projecten te bepalen. De duidelijke verkoopstatistieken 
per product(groep), klant of medewerker zijn onmisbaar bij het 
maken van de juiste beslissingen.

Inkoopadministratie
Unit4 Multivers XtraLarge is thuis in uw bedrijf en alles draait dus 
om gebruiksgemak. Inkooporders zijn dan ook eenvoudig aan 
te maken. U kunt meerdere leveranciers per artikel invoeren 
en zelf sets van artikelen samenstellen. De software geeft een 
waarschuwing als een artikel besteld moet worden, zodat u 
nooit zonder komt te zitten. Ook genereert het programma au-
tomatisch inkooporders vanuit ingevoerde verkooporders. Is uw 
bestelling eenmaal binnen, dan wordt die direct gecontroleerd 
aan de hand van de inkooporder en de factuur. Ontvangen 
inkoopfacturen kunt u eenvoudig scannen en automatisch op-
slaan onder de betreffende boeking of crediteurenkaart. Is alles 
in orde dan kunt u met één druk op de knop tot betaling van uw 
leverancier overgaan. De inkoopstatistieken per product(groep), 
klant of medewerker zijn een handig hulpmiddel om overzicht 
te houden of kostenposten te signaleren.

Voorraadbeheer
Een gestroomlijnd voorraadbeheer scheelt veel geld en voor-
komt ergernis bij u en uw klant. U kunt werken met ondermeer:

• Minimum- of maximumvoorraad

• Magazijnen en magazijnlocaties

• Backorders

• Artikelbestanden om te importeren

• Prijswijzigingen

• Afstemmen van ontvangsten en inkoopfacturen

Dit alles doet u net zo simpel als het printen van pakbonnen en 
magazijnbonnen die gelijk afgemeld en verwerkt worden. Unit4 
Multivers XtraLarge maakt het u nog makkelijker wanneer u met 
EAN-nummers werkt die u per artikel kunt vastleggen.

Het menu van Unit4 Multivers Large is 
weergegeven in een Ribbonbar  en sluit aan bij 
Microsoft Office

Uw dagelijkse taken vindt u terug in het 
overzichtelijke takenscherm

Unit4 Multivers Large geeft snel inzicht in uw cijfers
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Projectadministratie
U wilt inzicht houden in uw projecten en grip op uw factuurstromen. Daarnaast wilt 
u acties die daaruit voortvloeien eenvoudig registreren. Of u nu te maken hebt met 
aangenomen werk, regie- of urenprojecten, met Unit4 Multivers XtraLarge is het 
allemaal mogelijk.

Een duidelijk overzicht van de waarde van uw onderhanden werk of een uitgebrei-
de nacalculatie zijn standaard in de software opgenomen. Uw nacalculatie kunt u 
vergelijken met de vooraf ingevoerde projectbegroting. En of u nu voor uw projec-
ten gebruikmaakt van eigen medewerkers, ingehuurd personeel of onderaanne-
mers, Unit4 Multivers XtraLarge ondersteunt u op alle vlakken. Vanzelfsprekend zijn 
uw projecten met de overige functies in de software geïntegreerd, zodat u efficiënt 
kunt blijven werken. 

Relatiebeheer
Relatiebeheer is niet meer weg te denken als hulpmiddel in de strijd om klanten. 
U moet zoveel mogelijk over hen weten en ze persoonlijk en direct aan kunnen 
spreken. Daarom combineert Unit4 Multivers XtraLarge de opgeslagen gegevens 
uit de verschillende onderdelen met elkaar. Nadat u uw relaties in uw bestand hebt 
opgenomen, zijn ze met één druk op de knop om te zetten in debiteur of crediteur.
Daarnaast kunt u in eindeloos veel vrije velden alle mogelijke informatie vastleg-
gen. U meldt uw relaties aan als debiteur of crediteur en stuurt ze heel selectief 
mailings per post of e-mail. Unit4 Multivers XtraLarge houdt precies bij welk docu-
ment naar wie is verstuurd en kan automatisch vervolgacties aanmaken, toewijzen 
en afhandelen. Bovendien kunt u acties aanmaken die u aan één of meerdere 
medewerkers kunt toewijzen. Deze acties kunt u aan bijvoorbeeld facturen, offer-
tes en projecten koppelen.



Unit4 Business Connector
U hebt een prima werkend branchespecifiek softwarepakket 
dat uw werkzaamheden flink verlicht. Toch hebt u daarnaast be-
hoefte aan een goed financieel pakket, waarbij u uiteraard geen 
gegevens dubbel wilt invoeren.

Met Unit4 Business Connector koppelt u uw (branche)specifieke 
software aan de betrouwbare financiële software Unit4 Multi-
vers XtraLarge. Hierdoor behoort dubbel invoeren tot het verle-
den. Informatie die u in uw branchepakket invoert, komt dankzij 
de Unit4 Business Connector op de juiste plek in Unit4 Multivers 
XtraLarge. Andersom geldt dit natuurlijk ook. Zo beschikt u altijd 
over de meest actuele informatie. Unit4 Business Connector 
wordt gratis meegeleverd met uw Unit4 Multivers applicatie. 
Vraag uw Unit4-partner naar de mogelijkheden of kijk op www.
koppelmultivers.nl en kijk bij brancheoplossingen. 

Meer dan software alleen
Niets is erger dan te moeten stoppen met zakendoen vanwege 
‘de automatisering’. Unit4 Multivers XtraLarge is gemaakt om 
probleemloos mee te werken. Op de meeste vragen krijgt u 
dan ook met de ingebouwde helpfuncties direct een antwoord. 
Als u dan toch nog een vraag hebt, kunt u zowel telefonisch als 
via het internet support krijgen.

Meer informatie
Wilt u meer weten of een afspraak maken met een Unit4-partner 
bij u in de regio? Neem dan contact met ons op via het gratis 
telefoonnummer 0800 844 44 44 (Nederland). Kijk voor meer 
informatie over onze producten op onze website:  
www.unit4multivers.nl.

Unit4 Multivers XtraLarge biedt standaard 
functionaliteit voor het importeren, automatisch 
matchen en verwerken van bankmutaties

Door het werken met tabbladen, kunt u snel 
wisselen tussen programma’s

Unit4 Multivers XtraLarge Relatiebeheer biedt 
allerhande functionaliteit voor het geautomatiseerd 
versturen van (e)mailings



In business for people.

� www.facebook.com/Unit4Multivers   � @Multivers
� www.youtube.com/Unit4Multivers   � Unit4 Multivers

www.unit4multivers.nl
Unit4 Software B.V.
Stationspark 1000, 3364 DA Sliedrecht
Postbus 102, 3360 AC Sliedrecht
T 0800 844 44 44 (gratis informatienummer)
E mkb@unit4.com

Over Unit4
Unit4 is een toonaangevende leverancier van bedrijfssoftware voor dienstverlenende organisaties. Met ruim 
4.000 medewerkers wereldwijd genereert Unit4 een jaarlijkse omzet van meer dan 500 miljoen euro. Unit4 
levert ERP, branchegerichte en best-in-class applicaties. Duizenden organisaties uit sectoren als zakelijke en 
publieke dienstverlening, onderwijs, non-profit, vastgoed, groothandel en financiële dienstverlening werken met 
business software van Unit4.

Copyright © Unit4 N.V. All rights reserved. The information contained in this document is intended for general information only, as it is summary in nature and subject to change. 

Any third-party brand names and/or trademarks referenced are either registered or unregistered trademarks of their respective owners.  


