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ADB Plus 2000
In de vervolgreeks administratieve software besteden we deze keer wat extra
aandacht aan een programma waarvan je
zowel op een voorgaande cd (99-05) alsook op de nieuwe cd bij dit nummer een
demo aantreft.

girorekening, wel of geen kredietlimiet, gemaakte prijsafspraken, wel of geen BTW en
een zwarte lijst. Vervolgens begin je met het
invoeren van je artikelen. Ook hier krijg je

koopprijs. Als je de verkoopprijs wijzigt, zal
deze marge zich automatisch aanpassen.
Met de BTW code geef je aan of over een artikel een hoge, lage of geen enkele BTW betaald hoeft te worden.
Je kunt het aantal artikelen opgeven dat op
voorraad is, tevens kun je aangeven wat de
minimale voorraad moet zijn. Als een artikel de minimale voorraad bereikt, wordt dit
artikel aan de bestellijst toegevoegd. Deze

Het gaat hierbij om de factuur- en orderadministratie van ADS International. ADS International te Zaandam is de wederverkoper van een zestal toepassingen gemaakt
door Monicom Software. Zakelijk gericht
gaat het hierbij om ADB plus 2000, Kasboek, Urenregistratie, Voorraadbeheer, CDmenu en Biblio. Deze laatste twee programma's zijn ook uitstekend bruikbaar in een
particuliere omgeving. In dit artikel bekijken we ADBplus 2000 nader. Deze toepassing is verkrijgbaar in twee versies: Pro en
Lite. Er zijn een drietal uitvoeringen beschikbaar: een Nederlandse, een Engelse en
een speciale voor België.
De installatie verloopt zonder problemen in
de gewenste directory. We kunnen aan de
slag. Het opstarten brengt je naar een blauw
scherm met een drietal werkbalken, waarvan de meeste opschriften voor zich spreken. Een gedrukte handleiding ontbreekt
maar onder de knop Help is een uitstekende digitale versie aanwezig. Voordat je start
met het maken van facturen zul je eerst een
aantal standaardgegevens in moeten voeren.
De aangewezen weg leidt naar de knop bestand.
Nu ontrolt zich een menu waarin je nieuwe
gegevens kunnen invoeren. Dit kan dan zijn
een debiteur, een artikel of artikelgroep, een
nieuwe lay-out of een nieuwe betalingswijze.
Het submenu debiteur bevat alle vaste gegevens van je debiteuren zoals debiteurennummer, de adresgegevens, je contactpersoon, telefoon, fax, e-mailadres, bank- en/of

weer te maken met invoervelden waarvan
de inhoud voor zich spreekt. Je kunt gegevens als het artikelnummer en tot welke artikelgroep iets behoort, zelf bepalen. Ook is
het mogelijk om in te voeren wanneer de
prijs het laatst veranderd is. Wat heb je
waar opgeslagen? Wat zijn de inkoop en verkoopprijzen? Alles is nu onverzichtelijk.
Handig hierbij is dat wanneer je een inkoopprijs in guldens invoert, deze automatisch wordt omgerekend naar een inkoopprijs in Euro. Vervolgens geef je een marge
aan die berekend moet worden over de in-

voorraadcontrole is overigens optioneel, je
kunt het uitschakelen. Verder kun je hier
gegevens kwijt van je leveranciers. Na het
invoeren van je debiteuren en artikelen kun
je nog gegevens invullen over de door jou gehanteerde betalingswijze. Dit kan zijn bijvoorbeeld: op rekening, contant, rembours,
per bank enz. De meest gangbare methoden
zijn ingevuld maar je kunt altijd een 'eigen'
betaalwijze toevoegen. Tot slot kun je in dit
menubestand de namen van je eigen lay-out
invoeren en waaraan je deze wilt koppelen.
Als je hiertoe overgaat moet je wel over een
zelf ontworpen lay-out beschikken. In het
menu rapporten kun je je eigen lay-out samenstellen. Standaard zijn al een groot aantal voorbeeld lay-outs bijgesloten, welke als
basis kunnen dienen voor je eigen ontwerp.
Het verwerken van je eigen logo is hier een
voorbeeld van.
Als alle relevante vaste gegevens zijn ingevoerd, kun je aan het eigenlijke werk beginnen. Je moet hiervoor naar de lay-out werkbalk. Je vindt hier de formulieren die bij
jou in gebruik zijn. Een aantal worden met
naam genoemd, de anderen vind je onder
de knop overige. Stel je wilt een factuur
aanmaken, dan klik je op factuur. Je krijgt
nu een aantal in te vullen velden te zien die
voor zich spreken. Om er een paar te noemen: debiteurennummer, welke lay-out,
wijze van betalen, wie is de verkoper, welke
artikelen enz. Als alle gegevens zijn ingevoerd, kun je de factuur uiteraard printen,
opslaan of annuleren. Als je hier bij het aanmaken van je ontwerp rekening mee gehouden hebt, wordt de voorraad nu ook bijgewerkt.
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ABD Plus is uitgerust met een krachtige
zoekfunctie. Je kunt zoeken op bijvoorbeeld debiteurennummer, bedrijfsnaam,
adres, artikel of een gedeelte van een
woord. Van de eenmaal ingevoerde gegevens
zijn vervolgens legio overzichten te vervaar-

schuwing als er offerte's gaan verstijken.
Kortom, je hebt een uitgebreid aantal mogelijkheden tot je beschikking die ervoor zorgen dat je zo optimaal mogelijk uit de voeten kunt.

Kortingen per artikelgroep
Controle op verstreken/verlopen facturen,
offertes etc.
Tekst op de factuur vermelden
In toekomstige updates worden tevens opties toegevoegd die alleen beschikbaar zijn
in de Pro versie. Sommige opties worden
ook aan de Lite versie toegevoegd.
Wanneer je bovenstaande opties niet of nog
niet nodig hebt, kunt je kiezen voor de Lite
versie. De Lite versie is goedkoper in aanschaf en is in de toekomst altijd op te voeren naar een Pro versie.
Conclusie:
Voor het snel en professioneel maken van
al je facturen, offertes en werkbonnen is
deze toepassing een absolute aanrader. Het
werken met deze toepassing heb je, dankzij
de vele sneltoetsen, snel onder de knie. Uiteraard zou ik haast willen zeggen is ADBplus europroof en millenniumbestendig. In
het laatste geval is het wel een voorwaarde
dat ook je computer en besturingssoftware
millennium proof zijn. Als koper van het
pakket heb je recht op gratis drie maanden
basissupport. Na verloop van deze periode,
zul je voor verdere steun een onderhoudscontract moeten afsluiten. Basis support
wordt verleend van maandag tot en met vrijdag van 13.00 tot 21.00 uur.

digen onder andere van openstaande posten, van creditnota's en debiteuren. In het
menu afdrukken en overzicht heeft ook de
rechtermuisknop een bijzondere betekenis.
Heb je gekozen voor een overzicht van je debiteuren, dan krijg je, na klikken met de
rechtermuisknop, een vervolgmenu met een
veelvoud aan extra functie's voor het toevoegen of wijzigen van een debiteur, een memoveld om een tijdelijke tekst in te voeren of
een tekstblad om bepaalde gegevens bij een
debiteur in te voeren. Dit zijn gegevens waar
standaard geen invoervelden voor aanwezig
zijn. Je kunt hier bijvoorbeeld informatie
over artikelen die aan de betreffende debiteur zijn verkocht in plaatsen. Een handige
optie is export. Deze optie biedt je de mogelijkheid om bijvoorbeeld alle records in het
overzicht naar de etikettenlijst te kopiëren.
Je kunt er ook voor kiezen om dit te doen
met een selectie uit alle records. Naast de
meest voor de hand liggende overzichten,
vind je hier ook het overzicht documenten.
Onder deze optie kun je diverse worddocumenten onderbrengen. Bij het versturen van
een gerichte mailing is dit ideaal.
Uiteraard wil je ook je omzet en de brutowinst weten. Hiervoor gebruik je de optie
bereken. Je krijgt nu verscheidene keuzen.
Kies je voor een berekening per dag of per
week of voor een berekening tot en met alle
perioden. Ook kun je hier aangeven op
welke wijze de omzet bepaald moet worden
(kas- of facturenstelsel).
De optie instellingen dient voor het geheel
naar je hand zetten van ADBplus. Hier kun
je allerlei zaken regelen en bepalen. Wil je
wel of geen wachtwoord, wel of geen controle op dubbele artikelen, wel of geen waar-

Het programma is, zoals al eerder aangegeven, in twee versies beschikbaar: de Pro en
de Lite. Hieronder worden de opties beschreven zoals die alleen in de Pro versie
aanwezig zijn.
Barcodes afdrukken
Bestel- en prijslijsten samenstellen
Remboursformulier afdrukken
Koppelingen naar documenten zoals Word
Exporteren
Lay-outs importeren (bijvoorbeeld een
Offerte omzetten naar een Factuur)
Nieuwe rapporten toevoegen
Nieuwe betalingswijzen toevoegen
Etikettenlijsten opslaan en laden
Tussenmagazijn (van toepassing voor werkbonnen)

MINIMALE SYSTEEMEISEN ZIJN EEN PENTIUM 90, 8MB (16MB R AM WORDT AANGERADEN ), 12MB RUIMTE OP DE HARDDISK
EN WINDOWS 95.
Voor meer informatie: ADS International
(Tel: 075 6126050)
http://www.dsb.nl
e-mail: ads@dsb.nl

Op Ctib CD-ROM

Prijzen:
Volledige Lite versie
ADBplus 2000 Standalone
ADBplus 2000 Netwerk 4 users (1 user gratis)
Uitbreiding per user

NLG
339,00
639,00
150,00

BF
6780
12780
3000

Volledige Pro versie
ADBplus 2000 Standalone
ADBplus 2000 netwerk 4 user (1 user gratis)
Uitbreiding per user

499,00
949,00
225,00

9980
18980
4500

ADBplus 2000 Pro standalone
ADBplus 2000 Netwerk
Pro extra user update

160,00
310,00
75,00

Vermelde prijzen zijn exclusief BTW (Prijzen onder voorbehoud).

3200
6200
1500

