Mamut One
Mamut Business Software
Mamut One Enterprise

Functionaliteit

E3

E3 CRM

E4

E4 CRM

E5

E5 CRM &
Logistiek

Beschrijving

Management/Rapportage
Operationele rapporten
Rapportbewerking

Verschillende formaten: Printer, scherm,
Excel, e-mail, pdf. Voorkeursrapporten enz.
Aanpassing van de operationele rapporten en
afdrukken

Intrastat

EU-statistiek over inkopen en/of verkopen

ABC-Analyse, klantomzet

Analyse van omzet per klant

ABC-Analyse, Artikelomzet

Analyse van omzet per artikel

ABC-Analyse, Inkoopwaarde

Analyse van inkoop per leverancier

Kerngetalrapporten,

Calculaties, marges en kerngetallen. Standard

financiële administratie

rapportsjablonen met aanpassingsmogelijkheden

Status/Analyse

Geavanceerd kerncijferrapportage en presentatie
in Microsoft Excel

Administratie /Boekhouding
Gebruikeraangepast, batchverwerking,
Inboeken

controller, boekstuksjablonen, boekstuksoorten,
boekstukoverzicht, etc

Grootboek met drilldown

Terugvinden van boekstukken en transacties
op verschillende niveaus

Jaarafsluiting

Wizard voor jaarafsluiting

Kostenplaatsen

Projecten en afdelingen als kostenplaatsen

Debiteurenadministratie
Crediteurenadministratie
Standaard rekeningschema
Afwijkende boekjaren
BTW integratie
Budgettering

Automatisch boeken, match/link van open posten,
link factuur/grootboek/relatie, Betalingskorting
Automatisch boeken, match/link van open posten,
link bestelling/grootboek/relatie
Standaard rekeningschema wordt bijgevoegd
of creëer een eigen rekeningschema
Eigen gekozen start- en stopdatum
van het boekjaar
Elektronische aangifte
Toegang tot Verkoop-, Inkoop-, Salaris-,
Kosten-, Investerings- en liquiditeitsbudget

Aanpassen van

Aanmaken van nieuwe BTW-codes met

BTW-percentages

eigengedefinieerde BTW-percentages

Cashflow

Overzicht van toekomstige cashflow

Herinnering/Incasso
Elektronisch bankieren

Herinneringsvoorstellen, export naar
incassobedrijven, e-mailsjablonen
Elektronisch bankieren voor de meeste banken
(inlezen MT940-bestanden)

Overzicht gaat verder op volgende pagina
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Functionaliteit

E3

E3 CRM

E4

E4 CRM

E5

E5 CRM &
Logistiek

Beschrijving
Grafische weergave van budgetten, toegang tot

Budgetteren, uitgebreid

budgetdragers, import van budget/berekening
naar budget

Inboekprofielen
Grafische weergave grootboek
Renteberekening
Boekhoudersoplossing
Boekhouding, uitgebreid

Diverse soorten gebruikersinstellingen
per gebruiker bij inboeken
Keuzevrije weergave voor verschillende
perioden en budget
Mogelijkheid voor het berekenen van rente bij
het versturen van betalingsherinneringen
Overbrenging van financiële gegevens van
en naar boekhouders
Kerncijferrapportage en controlling, historische
postenlijst ter ondersteuning bij het inboeken
Verwerking en archivering van elektronische

Mobile scanner/Elektronisch

administratieve documenten. Mobiele scanning-

Archief

oplossing voor automatische toevoeging van
bijlage aan boekingen

Automatische incasso
Kostenplaats in inboeken

Aanmaken bestanden voor automatische incasso
Extra beschikbare kostendrager in bijlagenregistratie, meerdere mogelijk

Automatische administratie

Automatisch bijgewerkte boekhoudkundige

van voorraad

waarde van de voorraad

Valutarekeninghantering

Automatische verwerking van verschillende
bankrekeningen met verschillende valuta

Relatiebeheer (CRM)
Bedrijven- en contactpersonenregister, contact
Relatiebeheer

import, e-mailregistratie, contactstatus, kaart en
routebeschrijving enz.

Integratie met Microsoft

Synchronisatie van e-mail, kalender en taken.

Outlook

Mamut-werkbalk in Outlook
Bellen vanuit de relatiekaart, automatisch

Integratie met Skype

opslaan van een relatie, automatische registratie
van een gesprek

Offertebeheer

Offertesjablonen, groepsofferte, vaste offerte

Marktsegmentering/

Categorisering van relaties voor analyse en

Campagnebeheer

marketingactiviteiten

Activiteitenbeheer/ Grafische
kalender
Documentbeheer
Projectbeheer
Offertebeheer, uitgebreid

Planning, grafische kalender, activiteiten
sjabloon, follow-up activiteiten, tweezijdige
integratie Microsoft Outlook
Standaard en eigengedefinieerde sjablonen,
samenvoeging, integratie Microsoft Office, import
Projectregister, integratie relatiebeheer,
verkoop, inkoop, werknemerregister
Koppeling met Microsoft Word, frequentie
analyse, integratie documentmodule, duplicering

Import van online

Automatische import en categorisatie van

contactformulieren

aanvragen via contactpagina op de website

Zoeken/selectie, campagne/

Uitgebreide dynamische bewerking van

DM-filter

contactinformatie
Groepsactiviteiten, aangepaste velden, integratie

Activiteitenbeheer, uitgebreid

artikel/document/activiteit/offerte/order,
dupliceringen
Overzicht gaat verder op volgende pagina
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Functionaliteit

E3
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E4

E4 CRM

E5

E5 CRM &
Logistiek

Beschrijving

Contactpersonenbeheer,

Relatiebeheer met de aandacht op

uitgebreid

contactpersonen

Projectbeheer, uitgebreid
Documentbeheer, uitgebreid

Budget, link naar Microsoft Project,
doorfacturering, status, hiërarchie
Samenvoegbrief voor medewerkers, afdrukken/
dupliceren van documenten naar PDF
Gedeelde kalender met gelijktijdige weergave

Grafische kalender, uitgebreid

van resources/werknemers, toegang tot kalender
van anderen
Eigengedefinieerde activiteitslijsten en

Helpdesk

instellingen toegepast tot bedrijven, die werken
met product en klantenservice
Eigengedefinieerde activiteitslijsten en

Call Center

instellingen toegepast voor bedrijven, die
werken met telefonische verkoop

Zoeken/selectie, campagne/

Uitgebreide dynamische en statische bewerking

DM-filter, uitgebreid

van contactinformatie

TAPI, integratie

Automatisch opbellen vanuit relatie- en

telefooncentrale

projectregister
Orderregister met directe koppeling van offerte

Orderbeheer

naar factuur, orderstatussen, orderexport,
Betalingskorting

Verkoopondersteuning
Factuurbeheer
Kortingenregister

Groeps- en verzamelfacturen, creditnota,
deelfacturering
Artikel, artikelgroep, relatie, relatiegroepen,
kwantumkorting
Artikelregister, prijsdiskette, artikelgroepen,

Artikelbeheer

artikelsjablonen, EAN-nr., artikelnummer
leverancier

Verkoopbudget

Verdeling per verkoper, klant en artikel.
Vergelijking met de feitelijke verkoopcijfers

Order en facturering,

Gedetailleerde artikelregels, uitgebreide

uitgebreid

artikelinformatie

Artikelbeheer, uitgebreid
Verkoopprognose

Prijsaanpassingen, artikelstatus, afdelingen
beheren
Bepaal uw potensiele verkoopwaarde. Grafische
weergave van prognose met drilldown

Hoofdkantoor structuur/

Ketencontracten, kortingcontracten, leverings-

Ketenhantering

voorwaarden
Meerdere artikelnamen- en beschrijvingen

Taalhantering, artikel

per artikel aangepast aan de taal van de klant/
leverancier

Verkoopgestuurd inkopen
en inkoopplanning

Aanmaken van verkooporders op basis van
inkoop en leverantieplan met verwachte
leverdatum
Abonnementsregister, klantenafspraken,

Abonnementsfacturering

abonnementsadministratie, facturering van
abonnementen, voorfacturering

Verkoopreserveringen
Eenheidshantering

Reserveringen van voorraad op verkooporders
Verschillende eenheden in hetzelfde artikel.
Omrekening van eenheden

Overzicht gaat verder op volgende pagina
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Functionaliteit

E3

E3 CRM

E4

E4 CRM

E5

E5 CRM &
Logistiek

Beschrijving

Urenregistratie
Registratie van uren op o.a. werknemer, project,
Urenregistratie

afdeling, urensoort, artikel, relatie en activiteiten.
Mogelijkheid tot goedkeuren van uren

Overboeking naar project-/

Directe koppeling naar project-, order- en

order-/factuurmodule

factuurmodule

Inkoop/Logistiek
Voorraadartikel/geen voorraadartikel, boeken,
Inkoopbeheer

herhalen, deellevering, goederenontvangst,
meertalige bestelling

Magazijnbeheer
Inventarisatie
Beheer meerdere magazijnen
Stuklijsten
Trackingsnummer
Voorraadstatus webshop
Locatiebeheer

Waardebepaling, magazijntransacties,
magazijnlocaties
Automatische telling van uw artikelen, barcode
hantering
Transacties tussen verschillende magazijnen,
interne transacties
Samenstellen/opsplitsen, inventarisatie, hiërarchie met structuren, bestelling van stuklijsten
Trackingnummer op order, trackingnummer
rapport, vrachtbestand postkantoor
Aantallen overzicht van voorraadartikelen op
de webshop van het bedrijf
Meerdere magazijnlocaties per artikel per
magazijn
Bestellingsgenerator, versienummer van inkopen,

Inkoopbeheer, uitgebreid

tonen van kwantumkorting leverancier, standaard
voorraad per gebruiker

Verkoopkoppeling

Aanmaken van inkooporders gebaseerd op
verkooporders

Leeftijdsanalyse

Leeftijdsanalyse van voorraadartikelen

Inkoopreserveringen

Reserveringen van inkoop- tot verkooporder

Partijgoederen
Serienummers
Hantering van varianten

Overzicht van serienummers in inkoop,
magazijn, verkoop
Overzicht van partijvoorraad in inkoop,
magazijn, verkoop
Verschillende zelfgedefinieerde uitvoeringen
per artikel in inkoop- en verkooporders

Salaris/Personeel
Medewerkersregistratie

Contactinformatie, personalia, vaardigheids
register en notities

Medewerkersactiviteiten

Aanmaken van activiteiten voor medewerkers

Medewerkersdocumenten

Aanmaken van documenten voor medewerkers

Verzuimrapportage

Registratie van verzuimmeldingen van
werknemers, verzuimrapporten

Overzicht gaat verder op volgende pagina
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Logistiek

Beschrijving

Systeem
Gebruikersgroepen, toegangscontrole,

Systeembeheer

Reservekopie, (database-)hulpprogramma’s
Import/Export van basisgegevens, transactie

Import/Export

gegevens
Integratie met Microsoft Word, Excel en Outlook

Integratie met Microsoft Office

Valutaregister, automatische agiohantering,

Meerdere valuta’s

vaste of omgerekende prijs per product en meer
Overzicht en administratie van de rollen en

Gebruikersadministratie

rechten van de verschillende gebruikers
Mogelijkheid voor meerdere gebruikers in

Netwerkinstallatie (multi-user)
Aantal bedrijfsdatabases

een netwerk
1

3

10

999

999

999

Aantal actieve bedrijfsdatabases. Aanvullend
komt een voorbeelddatabase

Prijsoverzicht
Mamut One Enterprise
Service overeenkomst

Mamut One Enterprise

Licentie

Mamut One Enterprise E5, hoofdlicentie

€ 1.290,-

€ 59,-

Mamut One Enterprise E5, extra gebruiker

€ 890,-

€ 49,-

Mamut One Enterprise E5, CRM & Logistiek gebruiker

€ 490,-

€ 29,-

Mamut One Enterprise E4, hoofdlicentie

€ 890,-

€ 49,-

Mamut One Enterprise E4, extra gebruiker

€ 490,-

€ 39,-

Mamut One Enterprise E4, CRM gebruiker

€ 390,-

€ 24,-

Mamut One Enterprise E3, hoofdlicentie

€ 590,-

€ 39,-

Mamut One Enterprise E3, extra gebruiker

€ 390,-

€ 29,-

Mamut One Enterprise E3, CRM gebruiker

€ 290,-

€ 19,-

Visma Software BV, H.J.E. Wenckebachweg 200, 1096 AS Amsterdam,
Telefoon: 020 - 355 29 00, contact@visma.com, nl.visma.com/mamutone

Eventuele drukfouten en prijswijzigingen onder voorbehoud.

(Per mnd)

