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UNIT4 ontwikkelt ruim 30 jaar praktijkgerichte 
bedrijfssoftware gericht op een aantal verticale 
segmenten en specifieke branches. Een van die 
doelgroepen is het Midden- en Kleinbedrijf (MKB): 
een zeer brede groep ondernemers met 
uiteenlopende eisen en wensen als het gaat om 
softwareondersteuning. Daarom heeft UNIT4 
meerdere producten ontwikkeld voor het MKB. Die 
hebben één ding gemeen: de software is thuis in 
het bedrijf en ondersteunt de bedrijfsvoering van de 
MKB’er optimaal.

Het overzicht op de volgende pagina geeft een goede indicatie 
van de vele mogelijkheden die UNIT4 het MKB biedt. Voor 
uitgebreide informatie kunt u kijken op www.unit4multivers.nl.

Standaard in meerdere talen 
UNIT4 Multivers is standaard beschikbaar in meerdere talen. 
U kunt kiezen uit Engels, Frans en Nederlands. Tijdens het 
gebruik van het pakket kunt u eenvoudig tussen de 
verschillende talen wisselen.  Er wordt altijd gewerkt volgens 
de Nederlandse wet- en regelgeving, ongeacht de gekozen 
taal.

UNIT4 Multivers is in een moderne jas gestoken 
die veel overeenkomsten heeft met het uiterlijk
van Microsoft Office. Het softwarepakket werkt 
op alle door Microsoft ondersteunde versies van 
Windows. Hierdoor is behalve de 
betrouwbaarheid en de snelheid, ook het 
gebruiksgemak dik in orde.

Groeit uw bedrijf, dan groeit de software 
probleemloos met u mee. En wilt u liever 
boekhouden via internet? Dat kan, de software
is ook als online versie beschikbaar: UNIT4 
Multivers Online is beschikbaar met dezelfde 
mogelijkheden als de lokaal geïnstalleerde 
versie.

UNIT4 Multivers is daarom thuis in uw bedrijf.

UNIT4: producten en  
diensten voor het MKB
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Onze aanpak
Doordat UNIT4 al decennia lang nauw samenwerkt met 
klanten, accountants en brancheverenigingen, speelt de 
software snel in op trends en ontwikkelingen binnen de 
branches. Ook als een bedrijf uitbreidt in omvang en/of 
complexiteit, groeien de oplossingen van UNIT4 probleemloos 
mee. Niet voor niets is er een groot aantal klanten dat al meer 
dan 25 jaar gebruikmaakt van onze software.

Optimale wisselwerking tussen de ondernemer en 
zijn accountant
UNIT4 vervaardigt niet alleen gespecialiseerde software voor 
het MKB, maar ook voor accountants- en 
administratiekantoren. Dat betekent dat we een diepgaande 
kennis hebben van de accountancybranche en de wensen die 
accountants- en administratiekantoren aan 
softwareondersteuning stellen. De efficiënte uitwisseling van 
gegevens tussen accountant en cliënt zijn hierbij zeer 
belangrijk. De UNIT4 Multivers-lijn is dan ook zeer open en 
makkelijk toegankelijk, zodat de accountant snel inzicht heeft 
in de administratie van de cliënt. De software sluit naadloos 
aan op de diverse accountancyproducten van UNIT4 en 
hierdoor kan de accountant gebruikmaken van een 
standaardrekeningschema.

Online
Met de versies van UNIT4 Multivers Online kunnen de MKB’er 
en de accountant zelfs gezamenlijk toegang verkrijgen tot de
administratie, zodat de accountant desgewenst zijn controles 
online snel en efficiënt kan uitvoeren. Vanzelfsprekend zijn 
hier alle denkbare combinaties mogelijk: van geheel zelf doen 
tot aan het volledig uitbesteden aan de accountant.

In de interactie tussen accountant en MKB’er streeft UNIT4 
ernaar routinematige handelingen zoveel mogelijk te 
automatiseren. Hierdoor besparen de accountant én de 
MKB-ondernemer kosten en kunnen zij meer tijd besteden 
aan de eigen bedrijfsvoering.

Bankkoppeling
Bespaar tijd met de mogelijkheid om uw online boekhouding 
te koppelen met uw betaalrekening bij ABN AMRO of 
Rabobank. Uw bankmutaties worden vervolgens automatisch 
verwerkt.
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Voordelen van de UNIT4 Multivers-lijn 
UNIT4 Multivers is het betaalbare, eenvoudig te installeren 
razendsnelle softwarepakket met alle essentiële 
administratieve functies voor ondernemers in Nederland en 
België. Overzichten voor de accountant, bank of de 
Belastingdienst, rollen er zo uit. Van kolommenbalans tot en 
met BTW-aangifte, van exploitatieoverzichten tot cash flow; 
UNIT4 Multivers genereert ze automatisch. UNIT4 Multivers 
‘leert’ van vorige boekingen en doet zelf aanvullingsvoorstellen. 

Gebruiksgemak 
Met UNIT4 Multivers willen we u zoveel mogelijk zelfstandig 
laten werken. Daarom hebben we UNIT4 Multivers voorzien 
van stappenplannen die u door allerlei soorten processen 
leiden. Die bestaan uit verplichte en optionele stappen. Ook is 
er vanuit verschillende schermen dankzij een koppeling met 
YouTube een korte instructievideo beschikbaar die direct is op 
te roepen. In deze instructievideo ziet u de uitleg van de 
functionaliteit waarin u op dat moment bezig bent. Daarnaast 
bestaat er de zeer uitgebreide tekstuele helpfunctie, waarin u 
eenvoudig uw zoektermen kunt opgeven. Op deze manier kunt 
u 24/7 antwoord krijgen op uw vragen, op de manier die u het 
prettigst vindt . Uiteraard hebt u ook de mogelijkheid om 
zowel telefonisch als via internet support te krijgen.

Boekhouden via internet 
Liever boekhouden via internet? Dat kan, de software is ook als 
online versie: UNIT4 Multivers Online is beschikbaar met 
dezelfde mogelijkheden als de lokaal geïnstalleerde versie. 
UNIT4 Multivers is daarom thuis in uw bedrijf. 

En meer … 
Gecertificeerde partners bieden deskundige ondersteuning bij 
het gehele implementatieproces. 
Bovendien beschikken alle oplossingen van de UNIT4 
Multivers-lijn standaard over: 
•	 Integratie met Microsoft Office (Word, Excel, Outlook) 
•	Koppeling naar internet 
•	Documentuitvoer naar printer, fax, e-mail of lokale schijf 
•	Variabele lay-out van formulieren 
•	Grafische presentaties 
•	Koppeling naar de accountant 
•	Veiligstellen en terugplaatsen database op cd-rom 
•	Vanuit elke versie kan de gebruiker eenvoudig doorgroeien 

naar een uitgebreidere versie uit de UNIT4 Multivers 
productlijn 

•	Van elke versie is een testversie beschikbaar, en kan een 
demonstratie door een partner worden verzorgd.  
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Onze softwareoplossingen voor de MKB-onderneming 

Oplossing voor...
Aantal

werknemers

Aantal

gebruikers
Productlijnen

MKB ALGEMEEN

Kleine ondernemingen

Kleine/middelgrote ondernemingen

Kleine/middelgrote ondernemingen + handel

Middelgrote ondernemingen

Personeelsadministratie en salarisverwerking

INTERNETBOEKHOUDEN

Facturering voor zzp’er

Kleine ondernemingen

Kleine/middelgrote ondernemingen

Kleine/middelgrote ondernemingen + handel

Middelgrote ondernemingen

MKB VERTIcALE SEGMENTEN

Distributie- en handelsondernemingen

Installatiebedrijven

Horeca- en retailondernemingen

Productiebedrijven

Diverse andere branches

1-3

1-5

1-5

v.a. 3

1

1-3

1-5

1-5

v.a. 3

1-3

1-3

1-3

v.a. 1

1

1

1-3

1-3

v.a. 1

UNIT4 Multivers Small

UNIT4 Multivers Medium

UNIT4 Multivers Large

UNIT4 Multivers XtraLarge

UNIT4 Multivers Personeel & Salaris

UNIT4 Multivers XtraSmall Online

UNIT4 Multivers Small Online

UNIT4 Multivers Medium Online

UNIT4 Multivers Large Online

UNIT4 Multivers XtraLarge Online

UNIT4 Multivers Extended

UNIT4 Multivers Installatie

UNIT4 Multivers Kassa

UNIT4 Multivers Productie

Diverse brancheoplossingen*

*zie verderop in deze brochure

5UNIT4 Multivers   |  Productoverzicht UNIT4 Multivers   |  Productoverzicht



UNIT4 Multivers XtraSmall:  
facturatiepakket voor de zzp’er

Het facturatiepakket UNIT4 Multivers 
XS biedt u alle essentiële functionaliteit 
die een zzp’er wenst. U kunt zelf online 
factureren en betalingen registreren.

UNIT4 Multivers Small:  
boekhoudsoftware voor de 
kleine onderneming 

Dit betaalbare basissoftwarepakket 
bevat alle essentiële administratieve 
functies voor kleinbedrijven in Nederland 
en België. Bovendien bevat de applicatie 
onder meer vreemde valuta, 
rekeningoverzichten en aanmaningen, 
btw-aangifte, telebankieren, dashboards, 
budgetten en diverse info- en 
overzichtsprogramma’s zoals 
kolommenbalans, proef- of saldibalans 
en resultatenoverzichten. UNIT4 
Multivers Small biedt controle over en 
inzicht in de uitgaven en inkomsten en 
vormt daarmee een solide basis voor de 
financiële administratie van de kleine 
onderneming. 

UNIT4 Multivers Medium: 
boekhoudsoftware voor kleine/
middelgrote ondernemingen. 

UNIT4 Multivers Medium is speciaal 
voor ondernemers in het midden- en 
kleinbedrijf. Ten opzichte van UNIT4 
Multivers Small bevat UNIT4 Multivers 
Medium onder meer de volgende extra 
functies: artikelbeheer, waarschuwings- 
en opvolgingsmechanisme en 
uitgebreide managementstatistieken 
zoals in- en verkoopstatistieken, 
kengetallen en relatiebeheer. Daarnaast 
biedt UNIT4 Multivers Medium 
standaard uitgebreide faciliteiten voor 
facturatie. De functie relatiebeheer 
voorziet onder meer in uitgebreid 
relatie- en documentbeheer en in zelf 
te definiëren vrije velden voor relaties, 
contactpersonen, debiteuren, 
crediteuren en artikelen, zodat de 
ondernemer beter geïnformeerd is, 
sneller beslissingen kan nemen en 
gerichter kan omgaan met kansen in de 
markt.

“UNIT4 Multivers is een kwalitatief hoogwaardig 

boekhoudpakket dat eenvoudig en overzichtelijk is in gebruik. 

De prijs – kwaliteit verhouding is prima in orde, je krijgt waar 

voor je geld”
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UNIT4 Multivers Large: business 
software voor kleine/middelgrote 
ondernemingen met handel

UNIT4 Multivers Large is speciaal voor 
ondernemers in het kleinbedrijf met 
handel. Ten opzichte van UNIT4 
Multivers Medium bevat UNIT4 
Multivers Large onder meer de 
volgende extra functies: voorraad- en 
bestelregistratie, verkoop, backorders, 
pakbonnen etc.

UNIT4 Multivers XtraLarge: 
allround business software voor 
het MKB 

De uitgebreide versie van UNIT4 
Multivers XtraLarge biedt niet alleen 
controle over uitgaven en inkomsten, 
maar ook managementinformatie met 
uitgebreide statistieken, en onderhoud 
van bijvoorbeeld zakelijke contacten en 
prijsafspraken. De Management Assistent 
biedt met één druk op de knop inzicht in 
het bedrijfsresultaat, omzet, inkopen en 
trends. Dankzij de zelflerende assistent, 
de mogelijkheid tot ‘intelligent boeken’, 
en de waarschuwings- en 
opvolgingsmechanismen voor onder 
andere voorraad, budgetten, debiteuren 
en crediteuren, neemt UNIT4 Multivers  
XtraLarge de gebruiker veel werk uit 
handen. UNIT4 Multivers XtraLarge biedt 
functionaliteit voor onder andere de 
financiële administratie, facturering, 
voorraad, projecten, offertes, 
abonnementen, incasso, urenregistratie 
en relatiebeheer. 

Add-on UNIT4 Multivers 
XtraLarge: 

UNIT4 Multivers PaperLess
Met UNIT4 Multivers PaperLess kunt u de 
documenten- en facturenstroom in uw 
bedrijf efficiënter en effectiever laten 
verlopen. U scant boekstukken en 
documenten die daardoor in een 
elektronisch archief terechtkomen. 
Bovendien genereert UNIT4 Multivers 
PaperLess automatisch een 
boekingsvoorstel voor u. U kunt de 
facturen en documenten op elk gewenst 
moment in het systeem bekijken. 
Papieren opslag behoort hiermee tot de 
verleden tijd.

UNIT4 Multivers Elektronisch 
Factureren
Met de module Elektronisch Factureren 
van UNIT4 Multivers kunt u uw klanten 
digitaal facturen sturen. Elektronisch 
factureren zorgt voor een aanzienlijke 
kostenverlaging. Ontvangt u 
elektronische facturen van een 
leverancier die ook UNIT4 Multivers 
gebruikt? Dan hebt u nog meer 
voordeel!

“Als gebruiker vind je wat je zoekt. Dit tekent het 
gebruiksgemak en flexibiliteit”
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UNIT4 Multivers Online:  
ruime keuze in internetboekhouden 

UNIT4 Multivers XS, S, M, L en XL zijn ook beschikbaar als
webapplicatie. Deze versies hebben zo goed als dezelfde 
mogelijkheden en het moderne Microsoft Office uiterlijk als 
de lokaal geïnstalleerde versies. Het enige verschil is dat u de 
functionaliteit via het internet benadert. U werkt altijd met de 
meest recente versie van de software. (UNIT4 Multivers XS is 
alleen als online versie beschikbaar). Daarnaast biedt UNIT4 
Multivers Online alle voordelen van het boekhouden via

internet, zoals onafhankelijkheid van tijd en plaats, online 
uitwisseling van gegevens met de accountant en altijd een 
actueel inzicht in de eigen bedrijfsvoering. Hiermee is UNIT4 
Multivers Online een volwaardig, en zeer betrouwbaar 
alternatief voor de ondernemer die de voorkeur geeft aan het 
online voeren van de administratie. UNIT4 Multivers Online 
biedt nagenoeg dezelfde snelheid als de offlineversie.
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Functionaliteit XtraSmall (XS) Small (S) Medium (M) Large (L) XtraLarge (XL)
Alleen online product. 

Gratis bij < 12 facturen per jaar.

Verkoopboek, Bankboek, Aanmaningen, BTW-overzicht √
Financieel, inclusief o.a.: Grootboek, Vreemde Valuta,  
Debiteuren/crediteuren , Kostenplaatsen/Dossiers, 
Budgetten  & Prognoses, Telebankieren, BTW- en  
IcT- aangiften, Balansen en Resultatenoverzichten 

√ √ √ √

Open Database connectie (ODBc) √ √ √ √ 
Facturering √ √ √ √
Vaste Orders √ √ √ √
Relatiebeheer √ √ √
Management Assistent √ √ √
Voorraad- en Bestelregistratie √ √
Verkoop √ √
Automatische Incasso, Vaste Activa, Multi-D 
Verbijzondering, Buitenlandse Administraties*, Intrastat, 
Factoring, Import Financieel, Import Relaties,  
Import II** Prijzen & Kortingen, Offertes, Abonnementen, 
Samengestelde Artikelen, Urenregistratie, Projecten, 
Document Management, Business connector**

√

Gelijktijdige gebruikers Max. 1 Max. 3 Max. 3 Max. 3 Onbeperkt

* Wordt op aanvraag kosteloos toegevoegd ** In offline

Functionaliteitoverzicht UNIT4 Multivers-lijn



UNIT4 Multivers Extended: 
financiële en logistieke oplossing 
voor handelsbedrijven 

UNIT4 Multivers Extended is optimaal 
afgestemd op de specifieke problematiek 
van de handelsorganisatie in het MKB. 
De software ondersteunt de gebruiker 
door het stroomlijnen van het logistieke 
proces, het snel inspelen op 
veranderende marktomstandigheden, 
het terugdringen van de kosten en het 
vergroten van de tevredenheid van 
klanten en medewerkers. 

UNIT4 Multivers Extended is een 
geïntegreerde ERP-oplossing, waarmee 
de ondernemer het totale bedrijfsproces 
van leverancier tot klant beheerst en 
optimaliseert. Zo haalt u het maximale 
rendement uit uw bedrijfsvoering. 
UNIT4 Multivers Extended is modulair 
opgebouwd en biedt functionaliteit 
voor onder andere financiële 
administratie, logistiek, 
warehousemanagement, distributie, 
retourenafhandeling, service en 
onderhoud, contractenbeheer en cRM. 

UNIT4 Multivers Kassa:  
de kassasoftware voor het MKB 

UNIT4 Multivers Kassa is een veelzijdige 
retailoplossing die speciaal is afgestemd 
op de behoefte van de ondernemer. 
Door de volledige integratie met UNIT4 
Multivers is het handmatig invoeren van 
de dagelijkse kassatransacties en 
verkoopfacturen definitief verleden tijd. 

De basismodule biedt alle gangbare 
retailfuncties, zoals: 
•	Wijzigen van eigen kassabon lay-out 
•	Bedieningsmogelijkheden via muis, 

toetsenbord, barcodescanning en 
touchscreen 

•	Uitgebreid artikel- en klantenbeheer 
•	Barcodeprintprogramma 
•	Afrekenen naar wens (bijvoorbeeld 

contant, pin of op rekening) 
•	Ondersteuning van alle gangbare 

kassarandapparatuur 
•	Uitgebreide rapportagemodule (met 

bijvoorbeeld omzet per uur, omzet per 
dag) 

Bij UNIT4 Multivers Kassa is de 
ondernemer ook aan het juiste adres 
voor oplossingen op het gebied van: 
•	Logistieke en financiële aansturing van 

hoofdkantoor en filialen 
•	Specifieke horecafunctionaliteit (zoals 

een mobiele PDA-oplossing) 
•	Het werken met spaarpunten,  

klantkaarten en abonnementen 
•	Vastleggen van prijsafspraken (per 

klant, per artikel, maar ook kortings-
regelingen als ’3 halen, 2 betalen’). 

UNIT4 Multivers Personeel & 
Salaris 

UNIT4 Multivers Personeel & Salaris is 
een uitermate flexibele salarisapplicatie 
die voor alle bedrijfstakken inzetbaar is. 
UNIT4 Multivers Personeel & Salaris is 
niet alleen geschikt voor lokaal gebruik, 
maar ook voor gebruik via internet, 
zodat ook derden (zoals cliënten of 
andere vestigingen) online mutaties 
kunnen invoeren. De gebruiker kan 
kiezen of hij de salarisverwerking zelf 
doet of uitbesteedt aan bijvoorbeeld een 
serviceverwerker.

UNIT4 Multivers Personeel & Salaris 
biedt ondermeer het volgende: 
•	centrale invoer van aanpassingen 

(bijvoorbeeld gewijzigde percentages) 
•	cAO-gegevens en 

loonbelastingtabellen worden door 
UNIT4 bijgehouden 

•	Grafische overzichten bieden inzicht in 
de status van het verwerkingsproces 

•	Flexibel aanpasbare salarisspecificatie 
(met bijvoorbeeld het organisatielogo) 

•	Snel salarisberekeningen maken op 
basis van bruto-netto, of vanuit de 
kosten 

•	 ‘Trace-functie’ voor detailinformatie 
over diverse berekeningsonderdelen. 
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UNIT4 Multivers Installatie:  
logistieke en financiële oplossing  
voor installatiebedrijven 

UNIT4 Multivers Installatie is een 
moderne, flexibele softwareoplossing die 
specifiek is ontwikkeld voor de 
dynamische omgeving van de 
installatiebranche. Dankzij een naadloze 
integratie met het uniforme 
artikelbestand voor de installatiebranche 
biedt UNIT4 Multivers Installatie een 
integrale beheersing van de 
bedrijfsvoering, een betere bewaking van 
projecten en budgetten en minder 
administratief werk. 

UNIT4 Multivers Installatie is beschikbaar 
in twee versies: de standaardversie en de 
Extended-versie. Deze laatste versie is 
bedoeld voor organisaties met meerdere 
werkmaatschappijen, waarbij monteurs 
ook regelmatig op projecten van 
zusterbedrijven werkzaam zijn. 
Daarnaast beschikt de Extended-versie 
over een 
werkmaatschappijoverkoepelend relatie- 
en artikelbestand. 

De specifieke installatiefunctionaliteit is 
ontwikkeld door Allinco, erkend specialist 
in ERP-software voor installatie-
bedrijven. Door de bundeling van de 
uitgebreide kennis en ervaring van 
UNIT4 en Allinco is een modern en 
gebruiksvriendelijk systeem ontstaan, 
dat op maat gesneden is voor kleinere en 
middelgrote ondernemingen in de 
installatiebranche. 

UNIT4 Multivers Productie: 
ERP-software voor 
productiebedrijven

Bij UNIT4 Multivers Productie software 
ligt het accent altijd op klantorder 
gestuurde processen. En zo werken de 
meeste productiebedrijven. UNIT4 
Multivers Productie zorgt voor een 
optimale integratie van al uw 
bedrijfsprocessen. Het project staat 
echter altijd centraal. 
Uw totale stroom van uren, kosten en 
materialen is van het begin tot het eind 
van het project onder controle. Hierdoor 
kunt u alle gewenste informatie op ieder 
gewenst tijdstip bekijken en beoordelen. 
Ook weet u wat de beschikbare 
middelen en medewerkers zijn, zodat u 
deze optimaal kunt inzetten.
UNIT4 Multivers Productie beschikt over 
een uitgebreid scala van modules die 
voor elk bedrijf in de maakindustrie 
geschikt zijn.

UNIT4 Multivers Productie is een 
complete ERP software oplossing voor 
de productiebranche. Ontwikkeld door 
UNIT4 in samenwerking met corpex ERP 
Software. corpex ERP Software is een 
organisatie gespecialiseerd in 
totaaloplossingen voor bedrijven in het 
MKB. U profiteert van de jarenlange 
ervaringen van beide organisaties op het 
gebied van financiële applicaties en ERP 
voor projectgestuurde 
productiebedrijven. Ieder zijn kracht!

10 UNIT4 Multivers   |  Productoverzicht



Brancheoplossingen 
UNIT4 biedt op dit moment enkele tientallen branchegerichte 
oplossingen. Deze oplossingen combineren de zeer specifieke 
branchekennis van een ‘dedicated’ leverancier met de 
betrouwbare en stabiele financiële administratie van UNIT4 
Multivers. Het beste van twee werelden dus. 

Door gebruik te maken van de UNIT4 Business connector kan 
de brancheapplicatie de mutaties rechtstreeks en dynamisch 
in UNIT4 Multivers wegschrijven, waardoor een snelle en zeer 
betrouwbare koppeling verkregen wordt.  

Dergelijke specifieke oplossingen zijn onder meer beschikbaar 
voor de makelaardij, jachthavens, kinderdagverblijven en de 
transportbranche, maar het aantal brancheoplossingen breidt 
zich voortdurend uit. Een actueel overzicht vindt u op onze 
website, www.koppelmultivers.nl. 

Wilt u meer weten over de producten die UNIT4 biedt aan het 
MKB, dan kunt contact met ons opnemen via de op de 
achterzijde vermelde adresgegevens.
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www.unit4multivers.nl

0011.N
L.06.01/10-12_O

verv

UNIT4 Software B.V.
Stationspark 1000, 3364 DA Sliedrecht

Postbus 102, 3360 Ac Sliedrecht
T 0800 844 44 44 (gratis informatienummer) F 0184 44 44 45

I www.unit4multivers.nl E mkb@unit4.comEr kunnen geen rechten worden ontleend aan deze brochure.

Uw UNIT4 Partner:

 www.facebook.com/UNIT4Multivers     @Multivers    
 www.youtube.com/UNIT4Multivers     UNIT4 Multivers

UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT

Wie bedrijfssoftware maakt, moet verder kijken dan vandaag. Organisaties 
zijn gebaat bij stabiliteit. Daarom moet software nu al klaar zijn voor de 
veranderingen van morgen.
 
Embracing change is ons motto: UNIT4 is continu bezig met veranderingen. 
Het resultaat voor onze klant is software vooruitgedacht. Want vooruitdenken is 
wat UNIT4 doet: software leveren die klaar is voor morgen. Dus altijd zal werken. 
In tijden van snelle veranderingen beloven wij één ding: stabiliteit. 

Want UNIT4 weet dat u niet alleen geïnteresseerd bent in ‘ground breaking 
solutions 3.0’. U wilt dat uw organisatie blijft draaien en groeien. 
Wij begrijpen dat.

Om voorop te blijven moet ook de software snel en kostene�ectief aan te 
passen zijn aan de continu veranderende situatie van uw organisatie. Klanten 
van UNIT4 kunnen gerust zijn: met software die nu al klaar is voor morgen, 
verandert u gemakkelijk mee.
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