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Modulair Informatie Systeem

Geen enkele organisatie is gelijk. Daarom heeft JorSoft een informatiesysteem ontwikkeld dat rekening 

houdt met de behoeften van kleine en middelgrote organisaties: het Modulair Informatie Systeem (MIS).

De technische basis wordt gevormd door één database en de Basismodule. Of het nu om een systeem met 

slechts één gebruiker gaat of een geavanceerd netwerk met honderden gebruikers: dit samenspan 

garandeert een snelle, soepele en foutloze gegevensverwerking.

Naast de Basismodule bestaat het systeem uit één of meerdere hoofdmodules, aangevuld met 

submodules. De hoofdmodules verzorgen basistaken zoals het bijhouden van uw boekhouding, het maken 

van offertes, inkooporders, verkooporders, facturen, het bijhouden van de voorraadgegevens en eventueel 

het gebruik van uw kassa. Submodules voegen extra functionaliteiten aan de hoofdmodules toe en zijn 

bedoeld om alle voorkomende bedrijfsprocessen te optimaliseren.

Om ons nauwe contact met de markt te behouden, besteden we veel tijd en aandacht aan wensen en 

suggesties van onze klanten en wordt er adequaat gereageerd op nieuwe ontwikkelingen. Het resultaat van 

deze inspanning uit zich in de constante verbetering van de bestaande modules en het verschijnen van 

nieuwe hoofd- en submodules. 
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Voordelen Modulair Informatie Systeem

l Dé ERP-oplossing voor kleine en middelgrote bedrijven.

l Volledig geïntegreerd financieel systeem.

l Extra gebruiker(s) erbij is snel en eenvoudig te regelen.

l Perfecte aansluiting tussen het systeem en de dagelijkse praktijk in uw organisatie.

l Ook voor (een koppeling met) een nieuwe of bestaande website en andere diensten 

kunt u bij JorSoft terecht.

l Een onderhoudscontract bedraagt slechts 20% van de aanschafwaarde van de licentie. 

Uiteraard is een onderhoudscontract bij JorSoft niet verplicht (na 1 jaar).

l Een Updates Only onderhoudscontract óf een Enterprise onderhoudscontract bedraagt 

slechts 10% van de aanschafwaarde van de licentie. Ook deze onderhoudscontracten zijn

bij JorSoft niet verplicht (na 1 jaar).
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MIS Pakketten

Naast vele branchespecifieke oplossingen en speciale aanpassingen op verzoek (maatwerk) zijn de 

volgende standaardpakketten beschikbaar: XBasic, XPro, XEnterprise, eventueel aangevuld met XPOS. 

Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden voor uw bedrijf.

XBasic

Basismodule, Toegangsbeheer, Multi Export, Voorraad, Barcodes, Inkoop, Verkooporders, Prijsafspraken, 

Facturering, Verkoopstatistieken, CRM, Financieel, Betalingsherinneringen, Scenarioboekingen, 

Telebankieren, BTW Aangifte NL, ICL Aangifte NL, Elektronische Aangifte OB, Elektronische Aangifte ICL

XPro

Het XPro pakket bestaat uit het XBasic pakket aangevuld met onderstaande modules: 

Voorraadstatistieken, Samengestelde Artikelen, Inkoopstatistieken, Staffelkortingen, Verzamelfacturen, 

Verkoopcommissies, Agenturencommissies, Factoring, Telebankieren-Incasso, Telebankieren-Buitenland, 

Kostenplaatsen, Vaste Activa, Valuta, Collectie Manager, SQL-Generator, ODBC Connector, Offertes, 

Matrix Manager of Batch Administratie, Postcodevalidatie, Magazijnlocaties 

XEnterprise

XEnterprise is volledig op maat samengesteld, bijvoorbeeld inclusief productie en planning.

XPOS / Kassa

XPOS is een uitbreiding op XBasic, Xpro of XEnterprise en is inclusief module Betaalautomaat.
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Welke MIS versie past bij u 
         XBasic XPro

Basismodule      R R

Toegangsbeheer       R R

Multi Export       R R

Valuta        R

SQL-Generator         R

Voorraad     R R

Barcodes      R R

Voorraadstatistieken      R

Samengestelde artikelen     R

Magazijnlocaties         R

Offertes           R

Inkoop      R R

Inkoopstatistieken       R

Verkooporders     R R

Prijsafspraken     R R

Staffelkortingen       R

Facturering     R R

Verkoopstatistieken     R R

Verzamelfacturen       R

Verkoopcommissies       R

Agenturencommissies      R

CRM      R R

Financieel     R R

Betalingsherinneringen    R R

Scenarioboekingen     R R

Telebankieren     R R

BTW / ICL Aangifte NL    R R

Elektronische Aangifte OB / ICL   R R

Factoring        R

Telebankieren - Incasso     R

Telebankieren - Buitenland     R

Kostenplaatsen      R

Vaste activa       R

Collectie Manager        R

ODBC Connector         R

Matrix Manager of Batch Administratie       R

Postcodevalidatie                  R          



Basismodule

De Basismodule verzorgt de afhandeling van de gegevensverwerking en de toegangscontrole van de 

gebruikers (wie mag welke functie gebruiken en wie niet). De module presenteert zich als een handige 

'drijvende' menubalk waarmee gebruikers moeiteloos door het systeem kunnen navigeren.

Voor de Basismodule zijn onderstaande submodules beschikbaar:

Toegangsbeheer  

Met deze submodule kan per gebruiker worden aangegeven welke menu-opties wel en niet kunnen worden 

gebruikt. U kunt instellen dat de afdeling facturering wel facturen kan maken, maar geen inkooporders.

Multi Export 

Deze submodule maakt het mogelijk om alle overzichten, welke door het MIS worden gegenereerd, te 

exporteren naar een groot aantal standaardformaten zoals Excel, PDF, Text en nog veel meer formaten.

Valuta 

Als er binnen uw organisatie wordt gewerkt met meerdere valuta's, kan het MIS met de module Valuta 

worden uitgebreid. Met deze module kunt u in iedere module met verschillende valuta's werken.

SQL-Generator 

Met deze module kunt u zelf rapportages samenstellen met behulp van de gestandaardiseerde SQL 

vraagtaal. Ook kunt u per rapport een ongelimiteerde hoeveelheid layouts maken waarmee u uw rapporten 

kunt afdrukken, exporteren of weergeven. Of het nu gaat om uitgebreide financiële analyses of het 

afdrukken van debiteuren etiketten: met de module SQL-Generator is het mogelijk.
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Voorraad

De module Voorraad wordt automatisch meegeleverd met de hoofdmodules Inkooporders, 

Verkooporders en Verkoopfacturen. Naast de mogelijkheid tot het handmatig wijzigen van de voorraad, 

biedt deze module de mogelijkheid om verschillende soorten voorraadlijsten af te drukken waarin 

bijvoorbeeld per artikel een gedetailleerde beschrijving van de voorraadopbouw wordt gegeven.

Voor de module Voorraad zijn onderstaande submodules beschikbaar:

Barcodes 

Een onmisbare aanvulling voor iedere organisatie die goederen in één of meerdere magazijnen op voorraad 

heeft. Het gebruik van barcodes en barcodescanners levert een grote tijdsbesparing op en voorkomt fouten. 

Deze module ondersteunt alle industriestandaarden waaronder EAN, Code 39, Code 128 en vele anderen.

Voorraadstatistieken 

De submodule Voorraadstatistieken is ontwikkeld om inzicht te verschaffen in de resultaten van uw 

voorraadbeheer. Met deze module krijgt u direct een overzicht van de ontwikkelingen in uw totale voorraad 

over een bepaalde periode. Zoals alle andere statistieken beslaat de module Voorraadstatistieken een 

periode van 3 jaar. Met de statistieken kunt u eenvoudig vaststellen of uw voorraad toe- of afneemt, welke 

artikelen of artikelgroepen verantwoordelijk zijn voor de toe- of afname en kunt u overzichten genereren van 

voorraadontwikkelingen per leverancier.

Samengestelde Artikelen 

In situaties waar er meerdere artikelen gefactureerd moeten worden aan de hand van slechts één 

artikel(code) is de module Samengestelde Artikelen ontwikkeld. Aan ieder artikel kan een onbeperkte 

hoeveelheid andere artikelen worden gekoppeld.
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Offertes

Wilt u klantgerichte én professionele offertes opstellen zonder daarin veel tijd te steken? Met de module 

Offertes beschikt u over flexibele functionaliteit om persoonlijke en professionele offertes op te stellen. 

Gebruik de handige layoutdesigner voor uw offertes, zodat u rekening houdt met de specifieke situatie en 

wensen van uw klanten en prospects en vergroot uw slagingskans zonder extra tijd te investeren. Door 

gebruik te maken van de klant- en artikelgegevens in het MIS, voorkomt u fouten tijdens het verkoopproces. 

Met de module Offertes offreert u altijd volgens de vastgelegde prijsafspraken. Ook houdt u de volledig 

historie van het offerteproces bij. U weet zo altijd welke verkopers het beste scoren met offertes en welke 

aanbiedingen vaak worden afgewezen.

CRM

De module CRM is ontwikkeld om u volledige controle te geven over uw customer relations en is volledig 

geïntegreerd met de andere hoofd- en submodules. De CRM-module is een onmisbare tool in het belang 

van een succesvolle bedrijfsvoering.

Vanzelfsprekend omvat deze module veel meer dan alleen het vastleggen en beheren van een uitgebreide 

hoeveelheid relatiegegevens. Zo voorziet de module Customer Relationship Management in meerdere 

mogelijke communicatiekoppelingen waarmee u snel, overzichtelijk en vooral erg gebruiksvriendelijk het 

contact met uw relaties kunt onderhouden. Zo zijn er onder andere e-mailkoppelingen beschikbaar voor 

MS-Exchange (Outlook) en Lotus.
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Inkooporders

De module Inkooporders is ontwikkeld om u volledige controle te geven over uw inkoopproces en is 

daarbij volledig geïntegreerd met de module Verkooporders. Na het invoeren van de inkooporder kunnen 

er verkooporders met voorverkopen of backorders gekoppeld worden. Wanneer de bestelde goederen 

binnenkomen, maakt de inkoopmodule automatisch een lijst van verkooporders die uitgeleverd kunnen 

worden. Op die manier worden verkooporders die wachten op uitlevering niet 'vergeten' en kunnen 

binnenkomende goederen direct worden uitgeleverd. Ook is de module Inkooporders gekoppeld met de 

financiële administratie en de verschillende magazijnfuncties. Hierdoor kunnen er direct financiële boekingen 

of openstaande posten voor de crediteuren worden aangemaakt aan de hand van de goederenontvangsten.

Voor de module Inkooporders is de volgende submodule beschikbaar:

Inkoopstatistieken 

Met de submodule Inkoopstatistieken krijgt u inzicht in de resultaten van uw inkoopproces. Vragen als 

'welke omzet heb ik dit jaar met die leverancier gehaald' en 'hoeveel meter van dat artikel heb ik het 

afgelopen jaar ingekocht' kunnen binnen enkele seconden worden beantwoord. Alle statistieken worden in 

zowel getalvorm als grafiekvorm weergegeven en beslaan een periode van 3 jaar.

Verkooporders

De module Verkooporders handelt de aanmaak van reguliere verkooporders, de voorverkopen, de 

backorders en de aanmaak van orderbevestigingen en paklijsten af. Na invoer van een verkooporder houdt 

het systeem de status van de order automatisch in de gaten. Door gebruik te maken van duidelijke 

kleurcodes wordt aangegeven welke orders wachten op binnenkomende goederen en welke orders direct 

kunnen worden uitgeleverd.

Voor de module Verkooporders zijn onderstaande submodules beschikbaar:

Prijsafspraken 

Per debiteur kunnen op artikelniveau een onbeperkt aantal prijsafspraken worden vastgelegd. Omdat deze 

afspraken per datum worden vastgelegd ontstaat er een historisch overzicht van de prijzen per debiteur.

Staffelkortingen 

Indien u staffelkortingen wilt toekennen per artikel of artikelgroep kan dat met deze submodule. Bij het 

bestellen van de bepaalde hoeveelheid van het artikel waar een staffelkorting aan toe is gekend kiest het 

systeem automatisch de juiste prijs.
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Verkoopfacturen

Deze module is ontwikkeld om op een efficiënte manier facturen aan te maken en te verwerken. Na het 

afdrukken van de paklijst in de module Verkooporders wordt automatisch een factuur aangemaakt. Deze 

factuur kan voor het afdrukken nog volledig worden aangepast. Uiteraard is het ook mogelijk een factuur te 

maken zonder verkooporder. Het invoerscherm voor de facturering is speciaal ontwikkeld om snelle 

gegevensinvoer mogelijk te maken, zonder daarbij het overzicht over alle belangrijke informatie te verliezen.

Voor de module Verkoopfacturen zijn de volgende submodules beschikbaar:

Verkoopstatistieken 

Met de submodule Verkoopstatistieken krijgt u inzicht in de resultaten van uw verkopen. Vragen als 

'welke omzet heb ik dit jaar met die agent gehaald' kunnen binnen enkele seconden worden beantwoord. 

Alle statistieken worden in zowel getalvorm als grafiekvorm weergegeven en beslaan een periode van 3 jaar.

Verzamelfacturen 

Met deze submodule kunt u meerdere facturen van dezelfde debiteur samen te voegen tot één factuur.

Verkoopcommissies 

Deze submodule verzorgt de afhandeling van de verkoopcommissies op basis van de verwerkte facturen. 

De overzichten worden per agent apart afgedrukt. Per agent is een standaard commissiepercentage in te 

stellen. Dit percentage kan bij de definitieve berekening per factuurregel worden gewijzigd.

Agenturencommissies 

Specifiek voor agenturen die, eventueel in combinatie met levering uit voorraad, commissie ontvangen voor 

doorgegeven orders is deze submodule ontwikkeld. De module heeft dezelfde basis als de submodule 

Verkoopcommissies, maar de commissie wordt berekend op basis van de leverancier. U kunt op ieder 

moment zien hoeveel commissie u van iedere leverancier heeft te ontvangen.

Extra Bankgegevens 

Als uw organisatie met verschillende banken of met een factoringmaatschappij werkt, kan er met deze 

submodule een, per debiteur instelbaar, extra tekstveld op uw facturen worden afgedrukt.
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Financieel

Met de hoofdmodule Financieel is uw financiële administratie volledig geïntegreerd in het MIS. Het 

systeem helpt u uw administratie zo efficiënt mogelijk te voeren en maakt het bijvoorbeeld mogelijk om, 

indien u over de module Verkoopfacturen beschikt, uw facturen automatisch in te boeken.

Voor de module Financieel zijn de volgende submodules beschikbaar:

Betalingsherinneringen 

Met deze submodule kunt u eenvoudig betalingsherinneringen aanmaken. U kunt dit automatisch voor alle 

openstaande posten van uw debiteuren doen, maar u kunt ook per debiteur, per verkoopagent of per 

factuur aangeven of deze meegenomen dienen te worden in de verwerking van de betalingsherinneringen. 

Ook kunt u per factuur zien hoe vaak er is aangemaand en een controlelijst uitdraaien.

Scenarioboekingen 

Met deze submodule kunnen vaak terugkerende boekingen zoals salaris- of afschrijvingsboekingen in het 

MIS worden vastgelegd. U kunt deze vastgelegde boekingen dan met enkele eenvoudige handelingen in 

iedere gewenste boekingsperiode herhalen, desgewenst over verschillende boekingsperiodes tegelijkertijd.

Kostenplaatsen 

Indien er in uw organisatie behoefte bestaat aan kostenoverzichten, -statistieken en -analyses welke niet uit 

de standaard grootboekindeling zijn te halen, is de submodule Kostenplaatsen dé oplossing voor u. 

Per boekingsregel kunt u aangeven op welke kostenplaats er geboekt dient te worden. 

Het kostenplaatsenschema kan volledig onafhankelijk van het grootboekschema worden opgesteld en kent 

een eigen, vrij in te delen, verdichtings- en hoofdverdichtingsschema.
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Telebankieren 

Voor het uitvoeren van het betalingsverkeer kunt u gebruik maken van de submodule Telebankieren. De 

module vergelijkt, matcht en verwerkt elektronische rekeningafschriftinformatie van uw bank(en) met de 

openstaande debiteuren- en crediteurenposten uit uw financiële administratie. Het MIS vertaalt uw 

betalingen naar het juiste betaalformaat van uw bank(en). U kunt automatisch uw elektronische 

dagafschriften van diverse banken importeren en bewerken.

Telebankieren - Incasso 

Deze submodule zorgt voor het automatisch klaarzetten van incasso's bij alle bankinstellingen. U kunt dit 

automatisch voor alle facturen van uw debiteuren doen, maar u kunt ook per debiteur, per verkoopagent of 

per factuur aangeven of deze meegenomen dienen te worden in de incassoverwerking.

Telebankieren - Buitenland 

Met deze submodule geeft u iedere betaling naar het buitenland de juiste betalingsinstructies mee voor de 

ontvangende bank. Zo worden al uw buitenlandse betalingen op de juiste manier uitgevoerd.

Vaste Activa 

Deze submodule is een registratiemodule waarmee duurzame productiemiddelen gedetailleerd worden 

geregistreerd. Eén van de belangsrijkste zaken bij het werken met activa is het afschrijven van deze activa. 

Met de submodule Vaste Activa kan een periodiek bedrag op de activa worden afgeschreven. Binnen het 

MIS zijn er diverse afschrijvingsmethoden mogelijk. Per activum kan worden aangegeven wat de waarde is, 

wat de restwaarde is en wanneer er afgeschreven moet worden. 



Matrix Manager

Met de module Matrix Manager kunnen er verschillende dimensies, zoals kleuren en maten, per artikel 

worden aangemaakt. Die worden gebruikt bij onder andere het invoeren van verkooporders, het maken van 

verkoopfacturen, het verwerken van inkooporders en het verwerken van de voorraad. De module kan 

bijvoorbeeld worden toegepast in de schoenen- en textielbranche waar dezelfde artikelen in verschillende 

maten en kleuren beschikbaar zijn. Per artikel kan worden aangegeven welke dimensies van toepassing zijn.

Batch Administratie

Als uw organisatie rollen stof in- en verkoopt kunt u, naast de reguliere voorraadadministratie in meters, ook 

een administratie van de lengte van iedere rol bij te houden. De module Batch Administratie stelt u in 

staat om per artikel aan te geven of de voorraad moet worden bijgehouden in de reguliere meter 

administratie of dat een administratie van batches gebruikt moet worden. Indien gekozen wordt voor een 

batch administratie voor een bepaald artikel, wordt zowel de in- als verkoop van dat artikel door het 

systeem automatisch afgehandeld in batches in plaats van meters. Na het aangeven van de geleverde 

batches wordt de te factureren metrage automatisch aangepast. Op de pakbon wordt precies afgedrukt 

welke rol in welke collo zit, zodat uw klant de inhoud van uw zendingen moeiteloos kan controleren. Van de 

batch administratie wordt een uitgebreide historie bijgehouden, zodat u later eenvoudig kunt terugvinden 

aan welke debiteuren een bepaalde rol is uitgeleverd.

Voor de module Batch Administratie zijn de volgende submodules beschikbaar:

Batches Barcode 

Indien uw voorraad uit veel rollen stof bestaat en er vaak grote verkooporders worden uitgeleverd, kan deze 

module u veel tijd besparen. In plaats van het handmatig ingeven van batchnummers bij de facturering, 

maakt u gebruik van een barcodescanner. Het systeem leest de batchnummers van de barcodes op de 

etiketten van de rollen en verwerkt deze automatisch in de batch administratie.

Batches Snelinvoer 

Als u regelmatig verkooporders uitlevert met goederen uit de batch administratie, maar te weinig om het 

barcode-systeem te rechtvaardigen, kunt u met deze submodule veel tijd besparen. Deze module maakt het 

mogelijk om de te factureren rollen in te voeren per factuur in plaats van per factuurregel. Het systeem 

controleert de batchnummers en koppelt deze automatisch aan de juiste factuurregels.

Patronen

Met de module Patronen  worden het aantal patronen (of rapporten) van stof apart bijgehouden. Tevens 

kunt u projectberekeningen maken om te bepalen hoeveel stof er nodig is voor een bepaald eindresultaat. 

Uiteraard wordt daarbij ook rekening gehouden met eventuele inloop en snijverliezen en wordt per 

berekening de projectefficiëntie bepaald. De benodigde meters stof kunnen met één druk op de knop 

worden omgezet in een verkooporder.
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Webwinkel koppeling

Een goede webwinkel omvat méér dan een optimalisatie van zoekmachines en een mooie website. Herken 

uw succes tijdig en kies voor een webkoppeling met dé backoffice voor webwinkels, het MIS.

Het MIS kan eenvoudig en snel met een nieuwe of al bestaande web- of bestelsite worden gekoppeld. 

Deze e-commerce koppeling is gebaseerd op het zeer betrouwbare MIS 5.3 platform en kent een hoge mate 

van gebruiksvriendelijkheid, veiligheid en stabiliteit.

l Met de koppeling kunnen uw klanten gebruik maken van het welbekende 'winkelmandje'. Prijzen, 

eventueel aangevuld met verzendkosten, kunnen in de site berekend worden.

l Ondersteuning van online betaalsystemen, zoals iDEAL en PayPal. Met de integratie van een online 

betaalsysteem, kunnen uw klanten direct betalen en is debiteurenrisico uitgesloten.

l Vaak is de oplossing die een organisatie wenst uniek. JorSoft heeft passie voor projecten waarin samen 

met de klant gezocht wordt naar een 'tailor-made' e-commerce oplossing.

l Ondersteuning van de Matrixfunctie met het eenvoudig zoeken van onder andere kleuren en maten. 

Uw klanten hebben in één oogopslag een volledig overzicht van alle beschikbare varianten van een 

artikel.

l Met de ondersteuning van een beveiligd klantenportal, kunnen uw klanten met een inlognaam en 

wachtwoord inloggen. In het portal is het mogelijk om prijzen van artikelen weer te geven specifiek voor 

deze klant en kan de klant direct bestellingen plaatsen en betalen, eventueel met credits. 



X7X7

XPOS / Kassa

De module XPOS biedt een gebruiksvriendelijke, hoogwaardige kassa oplossing. U kunt de kassa bedienen 

door middel van een touchscreen. De module XPOS is volledig geïntegreerd met de andere modules, 

waardoor de afhandeling van andere processen automatisch kunnen verlopen. De voorraad wordt 

automatisch gemuteerd en het is ook mogelijk om het kasboek en bankboek in de financiële administratie te 

laten bijwerken. Datzelfde geldt voor uw uitgaven en ontvangsten, zoals lunchbonnetjes en aanbetalingen. 

Zaken als de kasverantwoording, managementoverzichten op kassa-artikelen, actuele voorraadpositie en het 

kunnen reproduceren van kassabonnen zijn tevens voorzien, zodat ook een goede controle aanwezig is.

De module XPOS ondersteunt alle industriestaandaarden (zoals EAN, Code 39, Code 128, etc.). Barcodes 

drukt u eenvoudig af op alle gangbare stickerformaten. Maak eenvoudig uw eigen barcode aan met uw 

productspecifieke zaken. Indien u beschikt over de module Matrix Manager kunt u ook maten en kleuren 

in een barcode opnemen, zodat na het scannen de maat- en kleurvoorraad worden bijgewerkt. 

Voor de module XPOS is de volgende submodule beschikbaar:

Betaalautomaat 

Met de module Betaalautomaat is het mogelijk om de betaalautomaat rechtstreeks te koppelen aan de 

module XPOS. Voordeel is dat direct het juiste bedrag naar de betaalautomaat wordt verzonden en dat de 

betalingsvorm snel, veilig en altijd correct in het MIS wordt geregistreerd. De module Betaalautomaat is 

gecertificeerd door Equens.
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Diensten

IMPLEMENTATIE

De inrichting op locatie wordt verzorgd door deskundige medewerkers van JorSoft. Hierdoor is de gebruiker 

verzekerd van een snelle en correcte invoering van de software. 

SUPPORT

JorSoft biedt Problemen of vragen? De snelle en deskundige helpdesk van JorSoft staat voor u klaar. 

centrale support faciliteiten. Er is een telefonische helpdesk en op afstand kan er met de gebruiker worden 

meegekeken. Uiteraard kunnen de gebruikers hun vragen ook per email stellen.

HOSTING

Of het nu gaat om één gebruiker, een complete afdeling, óf organisatie: onze hosting service zorgt ervoor 

dat u het MIS optimaal kunt gebruiken zonder de zorgen en de kosten van het onderhoud van uw eigen ICT 

infrastructuur.

MAATWERK 

Ondanks het feit dat het MIS zeer flexibel en veelzijdig is, is het mogelijk dat de bestaande modules niet 

helemaal aansluiten bij de werkwijze in uw organisatie. Aangezien wij de sterke overtuiging hebben dat het 

systeem zich aan uw organisatie moet aanpassen in plaats van andersom, zijn alle hoofd- en submodules 

met behulp van onze Maatwerk service volledig aan te passen aan uw specifieke situatie. Indien nodig, 

kunnen we speciaal voor uw organisatie volledig nieuwe hoofd- en submodules ontwikkelen om volledige 

aansluiting tussen het MIS en uw organisatie te garanderen.
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Over JorSoft

JorSoft is een bedrijf gespecialiseerd in het maken van ERP-software voor kleine en middelgrote 

organisaties. Onze software is met name gericht op organisaties die het maximale uit een informatiesysteem 

willen halen zonder daarbij flexibiliteit in te leveren.

In 1995 zijn we begonnen met het ontwikkelen van specifieke informatiesystemen voor de textielindustrie 

binnen Nederland. Al snel werd duidelijk dat onze unieke aanpak zo veel succes had dat we besloten ons 

productenaanbod uit te breiden om ook niet-textiel bedrijven van dienst te kunnen zijn.

In de loop der jaren zijn we ons naast onze oorspronkelijke werkzaamheden ook steeds meer gaan 

bezighouden met het assisteren van onze klanten bij het oplossen van (niet JorSoft gerelateerde) hard- en 

softwareproblemen en het adviseren van klanten in het automatiseringstraject. Om deze diensten een meer 

gestructureerde vorm te geven zijn de diensten Webwinkel koppeling, Support, Hosting en Maatwerk in ons 

productenaanbod opgenomen. 

Met de toevoeging van deze diensten is JorSoft uitgegroeid tot een volwaardige automatiseringspartner met 

expertise op elk gebied gerelateerd aan het ontwerpen, ontwikkelen, implementeren en ondersteunen van 

ERP-software.

Vandaag de dag zijn we een gerenommeerd bedrijf met talloze klanten die dagelijks op onze producten en 

diensten vertrouwen. Door goed naar deze klanten te luisteren en de ideeën uit de markt te implementeren 

in onze software doen we er alles aan om onze klanten tot tevreden klanten te maken en houden. Nu en in 

de toekomst.

www.jorsoft.nl



0000 Basismodule

0009 Transactie Log UIT

0010 Systeemtaal - UK

0011 Systeemtaal - NL

0100 Toegangsbeheer

0101 Log

0110 Fax

0120 Multi Export

0121 Export - XML

0122 Export - Excel (XLS)

0123 Export - Rich Text Format (RTF)

0124 Export - Hypertext Markup Language (HTML)

0125 Export - Adobe PDF (PDF)

0126 Export - Hypertext Markup Language (XHTML)

0127 Export - Text (TXT)

0128 Export - GIF (GIF)

0129 Export - JPEG File Interchange Format (JPEG)

0130 Export - Windows Bitmap (BMP)

0131 Export - Enhanched Metafile (EMF)

0132 Export - Windows Metafile (WMF)

0133 Export - Quattro Pro (WB1)

0134 Export - Lotus 123 (WK1)

0135 Export - Data Interchange Format (DIF)

0136 Export - Symbolic Link (SLK)

0137 Export - Tagged Image File Format (TIF)

0138 Export - Portable Network Graphics (PNG)

0139 Export - Scalable Vector Graphics (SVG)

0200 SQL-Generator

0300 Customers Relationship Management

0301 Postcodevalidatie

0400 Knowledgebase

0500 E-Commerce koppeling

0600 Administratie Master

0700 Consolidatie Master

1000 Voorraad

1001 Voorraadstatistieken

1010 Externe Journalisering

1020 Magazijnlocaties

1030 Samengestelde artikelen

1100 Batch Administratie

1101 Batch Administratie Snelinvoer

1110 Patronen

1150 Serienummer Administratie

1200 Uitgebreide Artikelcode

1201 Extra Artikelcode

1300 Barcodes

1400 Collectie Management

1500 Maatbalken

1600 Catalogus Generator

1700 Matrix Manager

1800 Calculaties

1900 Seizoenen

2000 Verkooporders

2001 Orderrevisies

2010 Prijsafspraken

2011 Staffelkortingen

2012 Verkoopprijslijsten

2020 Sponsor Administratie

2100 Externe Verkooporders

2500 Remote Order Entry

2600 Remote Synchronisatie

2700 Externe Synchronisatie

2800 Collecties

3000 Facturering

3005 Scenariofacturen

3010 Verzamelfacturen

3020 Verkoopcommissies

3021 Agenturencommissies

3022 Externe Journalisering

3023 Extra Bankgegevens

3024 Verkoopstatistieken

3025 Combinatiestatistieken

3090 Statiegeld - Verkoop

3100 IntraStat

3200 Kassa

3201 Kassa - Personeelsplanning

3202 Kassa - Mixed Match

3210 Kassa - Betaalautomaat - Alphyra Apollo Protocol

3211 Kassa - Betaalautomaat - Alphyra Simple Protocol

3220 Kassa - Weegschaal - DIGI

3230 Kassa - Schapkaartjes printer - Windows driver

3231 Kassa - Schapkaartjes printer - Cognitive
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3232 Kassa - Schapkaartjes printer - Citizen CLP

3250 Kassa - POS Printer - ESC/POS

3251 Kassa - POS Printer - NCR

3270 Kassa - Klantendisplay - ESC/POS

3300 Expediteurskoppeling UPS

3301 Expediteurskoppeling FedEx

3302 Expediteurskoppeling DHL

3303 ExpediteurskoppelingTPG (IT-Pakket)

3304 Expediteurskoppeling CMR

3305 Expediteurskoppeling Algemeen

4010 LC Generator

4011 Combinatiestatistieken - Inkoop

4012 Inkoopstatistieken

4015 Kolommenprijslijsten

4020 Ruwdoek Administratie

4021 Externe journalisering

4090 Statiegeld - Inkoop

4500 Inkooporders

4510 LC Administratie

4600 Containermanagement

4900 Inkoopeenheden Batch Administratie

5000 Financieel

5010 ICL Aangifte

6000 Boekhouding

6005 Mutaties

6010 Vaste activa

6020 Transitoria

6100 Incasso

6200 Betalingsherinneringen

6300 Telebankieren

6400 Importeren Mutaties

6401 Importeren Mutaties - BekaVision Kassa

6402 Importeren Mutaties - ADP Salaris

6403 Importeren Mutaties - Lopac Salaris

6404 Importeren Mutaties - RoosRoos Salaris 

 (Exact XML)

6500 Kostenplaatsen

6600 Scanmodule 

6601 Scanmodule - IRIS

6602 Scanmodule - IRIS (FASTLINK)

6700 Elektronisch Documentenarchief Boekhouding

6800 BTW Aangifte (NL)

6810 BTW Aangifte (NL) - Op rekeningbasis

6901 Telebankieren - Deutsche Bank - Dialog 24

6902 Telebankieren - Rabobank NL

6903 Telebankieren - ABN Amro NL

6904 Telebankieren - Van Lanschot NL

6905 Telebankieren - Postbank NL

6906 Telebankieren - Fortis NL

6940 Online betaalsysteem - PayPal

6941 Online betaalsysteem - IcePay

6942 Online betaalsysteem - iDeal

6950 Elektronisch Bankieren - SWIFT MT940

6951 Elektronisch Bankieren - CLIEOP03

6952 Elektronisch Bankieren - BTL91

6953 Elektronisch Bankieren - ASCII

6990 Elektronische BTW Aangifte (NL)

6995 XML Audit File

7000 Productie

7100 Productie - Automotive

8000 Offertes

8001 Offerte Revisies

9001 Valuta - Inkoop

9002 Valuta - Verkoop

9100 Service Administratie

9900 Stalen Administratie

10000 EDIFACT

10001 EDIFACT - D96A

99991 Maatwerk
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Uw dealer:

TOP PRODUCTIVITY
MAXIMUM FLEXIBILITY.

JorSoft
partner in business software.

JorSoft
partner in business software.

JorSoft

Operetteweg 25

NL-1323 VK Almere

T  +31-36-5465158

F  +31-36-5464413
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