
Elektronisch journaal
De Vectron kassa’s beschikken over een elektronisch journaal, waarin 
alle kassa aanslagen zijn vastgelegd. Dit elektronisch journaal is voor 
V-Solution de bron naar alle oplossingen zoals Facturering, Voorraad en 
Financieel.
V-Solution toont u de onderliggende kassabonnen en geeft u direct 
inzicht in de transacties. U kunt bijna op alle rapporten doorklikken. 
Zo kunt u bijvoorbeeld bij kasverschil snel alle kassabonnen oproepen 
waarbij met contant geld is betaald.
Daarbij biedt V-Solution de mogelijkheid om de verschillende rapporten 
in een overzichtelijke grafiek weer te geven.

V-Solution biedt u de mogelijk-
heid om te koppelen met alle 
Vectron kassa’s. 
 
De Vectron kassa heeft een 
lange levensduur en biedt een 
omvangrijk assortiment aan 
kassasystemen voor de meest 
uiteenlopende bedrijfsgroottes  
en -types. 
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V-Solution 
oplossingen

De verschillende pakketten van Compad V-Solution:

 • V-Solution Voorraad - Standaard en Professional
 • V-Solution Facturering 
 • V-Solution Financieel
 • V-Solution Klantenpas
 • V-Solution Personeel 

Naast deze standaard pakketten leveren wij ook enterprice-oplossingen 
aan bijvoorbeeld dierentuinen, theaters en zorginstellingen. Informeer 
naar de mogelijkheden voor uw bedrijf/organisatie.

Compad V-Solution beschikt 
over verschillende pakketten. 
Raadpleeg onze website 
www.vectronsolution.com voor 
meer informatie of neem  
contact op via +31(0)53-432 99 
95 of mail naar info@compad.nl

OPLOSSINGEN

Haal meer uit uw 
Vectron kassa

Uw kassaleverancier:

Compad
Software

Het implementatie traject bestaat uit:

		 4	 Installatie van de software op locatie
		 4	 Realisatie koppeling Vectron commander  
		 4	 Training bij u op locatie 
		 4		 Uw layouts op maat, geheel in uw huisstijl
 

Kosten van het implementatie traject zijn  €  695,--

Compad Software helpt u graag bij een snelle en 
efficiënte ingebruikname van de software. In een aantal 
slagvaardige trainingssessies helpen onze ervaren 
trainers u op weg naar een efficiënte bedrijfsvoering. 

Implementatie traject Helpdesk contract

4	 Telefonische ondersteuning 
 tijdens kantooruren.
4		Beschikking over online 
 documentatie/instructiefilms
4		Deelname aan online webinars 
4		Nieuwsbrieven

Kosten helpdesk € 100,-- per jaar

Een helpdesk contract kunt u enkel 
afsluiten wanneer u het implementatie 
traject doorlopen heeft.

OPTIONEEL

Kijk voor meer informatie op onze website 
www.vectronsolution.com 



Voor aanvullende functionaliteiten neem contact op met onze productspecialisten: +31(0)53-432 99 95.  * Alleen i.c.m. 
V-Solution Facturering. **Alleen i.c.m. V-Solution Voorraad. *** Meer kassa’s mogelijk, raadpleeg www.vectronsolution.com. 
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Aanschaf €  795,--

Eerste jaar onderhoudsbijdrage  € 199,--

Totaal € 994,--

•  Koppeling met de kassa
• Klant beheer
• Prijsafspraken
• Factuurkorting
• Factuurdebiteur
• Kortingen op basis van artikelgroepen
• Factureren
• Electronisch factureren
• Factuur layout per debiteur instelbaar
• Afdrukken facturen
• Aanmaningen
• Afdrukken openstaande postenlijst
• Afdrukken incasso overzicht
• Standaard voor 4 kassa’s***

U heeft ook de mogelijkheid 
Compad V-Solution te huren voor 
een vast bedrag per maand.

V-Solution huren

 V-Solution Facturering 

 € 50,-- per maand

Minimale contractduur 
huurovereenkomst: 3 jaar.

HUREN

Aanschaf €  795,--

Eerste jaar onderhoudsbijdrage  € 199,--

Totaal € 994,--

• Koppeling met de kassa
• Exporteren debiteuren*
• Exporteren financiële mutaties 
 (kassa omzet)
• Exporteren financiële mutaties 
 (facturen afdrukken)*
• Exporteren facturen (op artikelniveau)
• Export naar de financiële 
 boekhoudprogramma’s zoals o.a.: 
 Exact Globe, Exact Online, Twinfield, 
 Unit 4, Multivers, King, Afas, Snelstart 
 en Account View
• Standaard voor 4 kassa’s***

U heeft ook de mogelijkheid 
Compad V-Solution te huren voor 
een vast bedrag per maand.

V-Solution huren

 V-Solution Financieel 
 € 50,-- per maand

Minimale contractduur 
huurovereenkomst: 3 jaar.

HUREN

VOORRAAD
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Compad V-Solution 

Professionalpakket

•  Koppeling met de kassa
• Inkoopartikelen beheer
• Leveranciers beheer
• Samengestelde producten 
 (onb. aantal inkoopproducten)
• Balanslijsten
• Tellijsten
• Besteladvies
• Bestellijsten
• Inkoop orders / sjablonen
• Ontvangst goederen
• Magazijnen
• Interne levering
• Inkoopfacturen
• Receptuur beheer
• Samengestelde producten 
 (onb. aantal inkoopproducten)
• Productie orders
• Voorraad mutaties 
• Kleur/maten matix 
• Standaard voor 4 kassa’s***

Aanschaf €  995,--

Eerste jaar onderhoudsbijdrage  € 249,--

Totaal € 1.244,--

Compad V-Solution  

Standaardpakket

•  Koppeling met de kassa
• Inkoopartikelen beheer
• Leveranciers beheer
• Samengestelde producten 
 (onb. aantal inkoopproducten)
• Balanslijsten
• Tellijsten
• Besteladvies
• Bestellijsten
• Inkoop orders / sjablonen
• Ontvangst goederen
• Magazijnen
• Interne levering
• Inkoopfacturen
• Voorraad mutaties 
• Standaard voor 4 kassa’s***

Aanschaf €  795,--

Eerste jaar onderhoudsbijdrage  € 199,--

Totaal € 994,--

U heeft ook de mogelijkheid Compad 
V-Solution te huren voor een vast 
bedrag per maand.

V-Solution huren
V-Solution Standaardpakket € 50,-- per maand

V-Solution professionalpakket € 65,-- per maand
Minimale contractduur huurovereenkomst: 3 jaar.

HUREN

FACTURERING

Compad V-Solution 
FINANCIEEL
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Weg met het kasboek
Met Compad V-Solution kunt u uw oude kasboek vaarwel 
zeggen. Nooit meer handmatig uw omzetrapportage vanuit 
de kassa ingeven in uw financiële administratie. De software 
zet uw kassabonnen om in financiële transacties voor uw 
boekhoudprogramma zoals Exact Online, Twinfield,  
AccountView, King, Afas, Unit 4 en vele andere.  

Binnen V-Solution kunt u uw omzet grootboekrekeningen 
op meerdere niveaus vastleggen:
	• Algemeen programma niveau
	• Op kassa niveau
	• Op artikelgroep niveau
	• Op artikel niveau
 

Facturering was nog nooit zo eenvoudig
Nooit meer facturen maken op basis van door u zorgvuldig 
bewaarde kassabonnen. Maar professioneel factureren op 
basis van de gegevens van uw Vectron kassa. Geen onpro-
fessionele facturen met verwijzing naar de losse kassabon, 
maar duidelijke facturen in geheel eigen huisstijl. Desge-
wenst elektronisch verstuurd.  
 

Eigen huisstijl
V-Solution ondersteunt verschillende type facturen, zoals: 
dagfactuur, totaalfacturen en verzamelfacturen. Per debiteur 
legt u vast welk factuurlayout u wenst te gebruiken. Dankzij 
onze ingebouwde ontwerpstudio kunt u uw facturen geheel 
voorzien van uw eigen huisstijl.

Ook de kosten zoals de creditcard 
provisie en de in/uit kas kunnen direct 
aan uw boekhoudprogramma worden 
aangeboden.

V-Solution biedt zelfs de mogelijkheid 
voor kostenverbijzondering door middel 
van kostenplaatsen en kostendragers 
die per kassa of per debiteur zijn vast te 
leggen.

Naast de financiële transacties kan  
V-Solution de volgende zaken 
exporteren naar uw financiële pakket:
	 • Financiële transacties 
  t.g.v de verkoop
	 • Financiële transacties 
  t.g.v in/uit kas
	 • Financiële transacties 
  t.g.v het afdrukken van de factuur*
 • Financiële transacties 
  t.g.v. voorraadmutaties**
 • Debiteuren*
 • Facturen*
 

Verkoopregistratie
Tijdens de verkoopregistratie geeft 
u aan welke klant graag op rekening 
zou willen kopen en daarna kiest u 
het betaalmiddel, betalen op rekening. 
Omdat iedere verkoopregistratie wordt 
opgenomen in het elektronisch journaal, 
zal V-Solution deze aankoop herkennen 
en de factuuradministratie automatisch 
bijwerken. 
V-Solution stelt de prijzen van de ge-
registreerde artikelen opnieuw vast en 
houdt nu rekening met de afspraken die 
u heeft gemaakt met de desbetreffende 
klant.
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Uw voorraad altijd actueel
Bent u de grip op uw voorraad kwijt? Kies dan voor 
V-Solution Voorraad. Aan de hand van de elektro-
nische kassabonnen stelt V-Solution vast welke 
producten er zijn verkocht. Ook houdt V-Solution 
van de gerelateerde inkoopartikelen de voorraad 
bij en maakt dus een onderscheidt tussen ver-
koopproducten en inkoopproducten. Aan ieder 
verkoopproduct kunt u één of meerdere inkoop-
producten koppelen. 

Naast de voorraad kunt u V-Solution ook 
gebruiken voor uw opstellen en bijhouden van 
inkooporders en besteladviezen.
Ook kunt u de door uw bestelde producten regis-
teren aan de hand van goederenontvangsten of 
inkoopfacturen. Uiteraard beschikt de voorraad 
module over uitgebreide rapportage mogelijk- 
heden zoals balanslijsten, tellijsten en dergelijke.
Al deze overzichten kunt u geheel naar eigen wens 
aanpassen middels de interne ontwerpstudio.
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Voordelen 
V-Solution Financieel
3	Tijdbesparing
3	Kostenbesparing
3	Foutloos
3	Financieel inzichtFINANCIEEL

Voordelen 
V-Solution Facturering
3	Tijdbesparing
3	Kostenbesparing
3	Foutloos
3	Professionele facturen
3	Geheel in eigen stijl
3	Prijsafspraken en factuurkorting
3	Elektronisch factureren
3	Factuur kan nog worden 
 aangepast na verkoopregistratie 
  

FACTURERING

Voordelen V-Solution Voorraad
3	Tijdbesparing
3	Kostenbesparing
3	Foutloos
3	Actueel inzicht in uw voorraad
3	Minder derving en verlies/diefstal

VOORRAAD

Genoemde prijzen zijn excl. btw en geldig t/m dec. 2018. Prijzen zijn op basis van een stand-alone systeem en nieuwe 
overeenkomsten. Vectron commander (Vcom) 6 of hoger is vereist. 


