Handsoft Compact

Optimale
project
administratie
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indeling en prijsvorming volledig naar eigen wens
Professionele uitstraling
Vanuit een calculatie print u een offerte, een
orderbevestiging en een factuur. Daarnaast zijn
allerlei projectdocumenten af te drukken zoals een
ouderdomsverklaring, een fotoblad, een materiaalstaat en een werkomschrijving. Zo voorziet u uw
opdrachtgevers van verzorgde en relevante
informatie. Dit geeft uw bedrijf een professionele
uitstraling.
Handige startpagina
Dankzij de handige startpagina heeft u alle
belangrijke functies direct bij de hand. Bovendien
ziet u direct welke afspraken u de komende periode
heeft. Ook de belangrijkste stamgegevens vindt u op
de startpagina.

Snel en gemakkelijk calculeren,
offreren en factureren
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HandSoft Compact rechtstreek bij Gilde Software

u de meest belangrijke functies al snel beheerst.
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€ 590,- voor een licentie.

dagelijkse drukte en werkzaamheden kunt u zich
hier in alle rust concentreren op de lesstof.

Partner Service Overeenkomst
Bij het aanschaffen van HandSoft Compact kunt u

Aanschaf software

een Partner Service Overeenkomst afsluiten (PSO).
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Dit geeft u recht op (helpdesk)ondersteuning. Met

factureren zonder grote investeringen in tijd

een PSO heeft u recht op updates, zo beschikt u na
verloop van jaren over de meest actuele stand van
de software.
Installatie
HandSoft Compact kunt u zelf installeren.
Desgewenst spreekt u een bezoek af voor
installatie, instructie en aanpassing op uw
briefpapier. Voor de aanschaf van het pakket van
Gilde Software kunt u terecht bij uw Sigma
verkooppunt of bezoek de website van EigenZaak
voor meer informatie.

De voordelen van HandSoft Compact
• Eenvoudig te bedienen systeem
• Betaalbaar voor kleine bedrijven
• Compleet met normen en artikelen
• Flexibel direct calculeren of vanuit de meetstaat calculeren
• Nauwkeurige calculaties en verzorgde offertes
• Inclusief facturatie en planning
• Alle informatie en historie direct bij de hand
• Uit te breiden met de module openposten beheer

