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stukproductie  ::  serieproductie  ::  projectmatige productie

MSOFT
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M-SOFT-ERP  
ENTERPRISE RESOURCE PLANNING

Uitstekende ERP-software en professionele diensten, 
daar gaat M-Soft voor!

M-Soft ontwikkelt al sinds 1986 ERP-oplossingen  
specifiek voor productiebedrijven. 

M-Soft is dus géén verdeler, maar producent van een 
eigen modulair ERP-pakket. Daardoor kunnen wij u 
een snelle en budgetvriendelijke implementatie 
garanderen zonder uw mogelijkheden voor de 
toekomst te beperken. 

Onze jarenlange ervaring, de nauwe contacten met 
de eindgebruikers en ons voortdurend streven naar 
productverbetering zijn uw waarborg voor een 
gebruiksvriendelijke, functionele, up-to-date en toch 
eenvoudige software.

Onze eigen productspecialisten met ruime ervaring 
in uw sector trainen uw medewerkers om op een 
efficiënte manier gebruik te maken van de 
verschillende functionaliteiten.
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M-Soft-ERP is dé krachtige, modulaire totaaloplossing 
die de complexe structuur van uw onderneming 
stroomlijnt. 

En dit voor al uw activiteiten, zonder uw potentiële 
groei uit het oog te verliezen!
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M-SOFT-PRODUCTION
DÉ MODULAIRE TOTAALOPLOSSING

M-Soft-Production werd ontwikkeld voor stukproductie, serieproductie, projectmatige productie, 
levering uit voorraad en bevat specifieke functionaliteiten voor verschillende sectoren.

   verhoog uw rendement
   flexibel implementatietraject & transparant prijsmodel 

   dring uw voorraad en levertermijnen terug
   optimaliseer uw magazijnbeheer

   voorkom fouten  
   verlicht de werkdruk bij uw medewerkers
  

   versnel uw in- en verkoopadministratie
   verbeter de communicatie met uw klanten, leveranciers en medewerkers

   verlaag uw IT-kosten
   lage beheerskosten (TCO) en snelle terugverdientijd (ROI)

Door de naadloze integratie met onze boekhoudmodule M-Soft-Account en M-Soft-Time voor HRM en
aanwezigheidsregistratie/toegangscontrole beschikt u over een meer dan volledige, krachtige en kostenbesparende
ERP-oplossing.

Omdat elke onderneming uniek is, kan M-Soft-ERP zelfs moeiteloos worden aangevuld met software op maat.
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inkoop
::  prijsaanvraag

::  bestelaanvraag

::  bestelling goederen / diensten / toelevering

::  bestelling op project / voorraad

::  afroeporders / contracten

::  (deel)levering

::  leveranciersbeoordeling

::  factuurcontrole

artikelen & voorraad
:: artikelconfigurator

:: artikelversnijdingen

:: grondstof

:: halffabricaat

:: eindproduct

:: automatische omrekening

   kg / stuk / m² / m³ / ...

:: magazijnbeheer / WMS

:: voorraadbewaking / reservatie

:: voorraadsysteem LIFO, FIFO, ...

:: loten en serienummers

:: mobiele scanning / barcode

:: tracering

:: etiketten

:: picking

integraties
:: CAD / CAM

:: EDI

:: ODBC

:: bestanden op maat (ASCII, XML, ...)

:: ...

M-SOFT-ERP  
ENTERPRISE RESOURCE PLANNING

M-Soft-ERP automatiseert en stroomlijnt uw volledige onderneming voor een verhoging van uw productiviteit en 
een verbeterde dienstverlening aan uw klanten.



verkoop
::  CRM

::  offertebeheer / versies

::  kostprijsberekening tot 

   laagste niveau van het 

   productieproces

::  orderregistratie

::  e-commerce

::  afroeporders / contracten

::  verkoopprijzensysteem

::  kredietcontrole

::  (deel)levering

::  (deel)facturatie

::  intercompany-facturatie

::  meerwerken

::  hersteldienst / 

   dienst na verkoop

::  klachtenbeheer

productie
:: planning, MRP

:: productiebeheer / -opvolging

:: registratie van prestaties en 

   verbruiken op de werkvloer / 

   in buitendienst

:: documentenbeheer

:: stuk- / werk- / 

   machineringslijsten

:: kwaliteitscontrole

HRM
::  personeelsbeheer

::  aanwezigheidsregistratie

::  toegangscontrole

::  koppeling loonverwerking

boekhouding
:: algemene boekhouding

:: analytische boekhouding

:: multibedrijf / -vestiging

management
:: budgetbewaking

:: projectmanagement

:: detailrapportering

:: statistieken

:: financiële controle

:: business intelligence

:: dashboards

:: permanente controle 

   over voor- en nacalculatie 

   (personeel, materiaal, ma-

   chines, toelevering, diversen)
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