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Unit4 Multivers Groothandel

De handelsketen is continu in beweging. Veranderende 
marktomstandigheden bewegen uw handelsbedrijf tot innovatie. 
De geïntegreerde groothandel ontplooit activiteiten van achter- of 
voorliggende schakels in de keten. Denk aan retailactiviteiten, zelf 
produceren of het vermarkten van private labels. Hierdoor ontstaat meer 
behoefte aan flexibiliteit, inzicht in de voorraad, het bestelgedrag en de 
wensen van de afnemers.

Werken in de handel vraagt om aanpassingsvermogen. Unit4 

begrijpt dat. Wij hebben ons in de wereld van handelsbedrijven 

verdiept en weten precies waaraan u behoefte hebt als het gaat 

om softwareondersteuning voor uw bedrijfsvoering: dat is Unit4 

Multivers Groothandel.

Het strategische instrument voor handelsbedrijven die snel willen 

inspelen op de veranderende informatiebehoefte als gevolg 

van hedendaagse en toekomstige ontwikkelingen. De applicatie 

is samen met bedrijven uit de handelssector (door)ontwikkeld. 

Unit4 Multivers Groothandel ondersteunt ruim zevenhonderd 

handelsondernemingen in hun bedrijfsvoering.

Rendementsverbetering

Unit4 Multivers Groothandel verbetert het rendement op alle 

niveaus van uw organisatie. Hiermee beschikt u over een 

instrument waarmee u kunt inspelen op ontwikkelingen binnen 

de markt, dat wendbaar is en meegroeit met uw ambitie en 

doelstellingen. De modules van Unit4 Multivers Groothandel 

zijn volledig met de backoffice geïntegreerd, zodat u informatie 

real-time kunt verwerken. Gevolg is dat u sneller kunt 

inspringen op veranderingen binnen de markt en daardoor 

concurrentievoordelen kunt behalen.

Unit4 Multivers Groothandel werkt 

op alle door Microsoft ondersteunde 

versies van Windows.

Hierdoor is behalve de betrouwbaar-

heid en de snelheid, ook het gebruiks-

gemak dik in orde. 



De basisfunctionaliteit van Unit4 Multivers 

Groothandel, Financieel en Handel beschikken 

standaard over het volgende:

• Een centrale database, te benaderen via API's en 

ODBC (open Word, Excel etc.)

• Onbeperkt aantal administraties

• Administratie-onafhankelijke gegevens

• 5 gelijktijdige gebruikers (uitbreidbaar)

• Grootboek

• Debiteuren

• Crediteuren

• Telebankieren

• Onbeperkt aantal valuta

• Aanmaningen en rentenota’s

• Kostenplaatsen, kostendragers

• Budgetten en prognoses

• Voorafgaande journaalposten

• Permanence boekingen

• Vaste journaalposten

• Verplichtingen - administratie

• Producten en diensten, per product onbeperkt 

aantal eenheden (bijv. per stuk, doos van 10 etc.)

• Onbeperkt aantal vrije productkenmerken (bijv. 

hyperlinks)

• Samengestelde producten (vaste- en vrije 

samenstellingen, explosieartikelen)

• Magazijnen

• Locaties

• Inkoop (besteladviezen en bestelcockpit)

• Te verwachten ontvangsten per magazijn op datum

• Formule van Camp (berekening van de optimale 

bestelhoeveelheden)

• Uitgebreide kortingsstructuren aan zowel de  

inkoop- als verkoopkant

• Serienummers en batch/lotnummers

• Verkooporders (zelf in te stellen orderprocedure 

voor o.a. baliefacturatie, afhaalorders en 

rechtstreekse leveringen aan de klant)

• Verkoopstatistieken

• ATP-controle tijdens orderinvoer

• PNA- en PSA-controle

• Zelf samen te stellen informatieprofielen

• Rapportgenerator voor het aanmaken van diverse 

lay-outs (facturen, bestelformulieren etc.)
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Met het splitsen van orderregels in afleverregels 

kunt u per orderregel een afleverschema maken, 

zonder gevaar voor prijs- en/of kortingsafspraken.

Tijdens de orderinvoer wordt de beschikbare 

voorraad gecontroleerd. Indien niet voorradig 

worden vervolgstappen gesuggereerd; inkopen, 

assembleren etc.

 

Binnen de applicatie kunt u vanuit 1 scherm alle 

relevante processen aansturen en de gewenste 

informatie opvragen.

Financiële administratie:

Belangrijk onderdeel van uw bedrijfsvoering is de financiële 

administratie. Het financiële deel van een ERP-oplossing is 

dus minstens net zo belangrijk als het logistieke deel. Unit4 

onderstreept dit. Mede door onze brede ervaring, Unit4 

is o.a. marktleider in de accountancybranche, omvat Unit4 

Multivers Groothandel standaard alle benodigde financiële 

functionaliteit. Deze is uit te breiden met bijvoorbeeld functies 

als automatische incasso, rekening courant, vaste activa, 

valutabeheer, Belgische administratie en 4D-verbijzondering.

Handel

Ondernemerszin, dat is wat u als ondernemer nodig heeft 

om uw bedrijf tot een succes te maken. Uw ERP-applicatie 

moet u ondersteunen in uw ondernemerszin. Unit4 Multivers 

Groothandel is ontwikkeld vanuit deze gedachte. Daarom zijn 

wij thuis in uw bedrijf. 

Bij Unit4 Multivers Groothandel hebt u met de standaard 

modules alle functionaliteit, die binnen een groothandel 

essentieel is:

• Leveringen tussen verschillende bedrijven binnen een holding 

(Intercompany)

• Verzamellooplijsten, cross-docking, bulk- en grijpvoorraad 

(Warehousemanagement)

• Het volgen van containers met inkooporders (Verladingen)

• Toerekenen van verladingskosten aan de goederen (Verladingen)

• Elektronisch data verkeer tussen u en uw handelspartners (EDI)

• Toerekenen van kostprijsverhogende en -verlagende toeslagen, 

zoals bijv. verwijderingsbijdrage, verpakkingsbelasting en stibat

• Distributie

• Vastleggen van volumecontracten (Verkoopcontracten)

• Vastleggen van offertes (Verkoopoffertes)

• Assemblage

• Uitbesteed werk

• Retouren

• Inkoopoffertes

• Vendor Rating

Op de volgende pagina’s leest u de mogelijkheden van enkele 

modules:



CRM

Unit4 Mobile Sales & CRM zijn meer dan alleen een marketingactiviteit of informatiesysteem. 

Het is een bedrijfs strategie waarbij u uw relaties voorziet in hun behoefte. CRM kan concrete 

meerwaarde opleveren voor uw bedrijf als u het beschouwt als een ‘on going proces’. Meer 

omzet, meer winst, meer tevreden klanten, meer continuïteit voor uw bedrijf.

Unit4 Multivers Groothandel bevat ruime mogelijkheden voor CRM:

• Vrije velden op organisatie- en persoonsniveau 

• Aanmaken van acties / afspraken (in combinatie met Microsoft Outlook) 

• Koppelen van documenten en mails aan relaties en/of contactpersonen

• Versturen van mailings en het vastleggen van workflows etc.

Belangrijkste is de integratie met uw ERP. Verkoopstatistieken, openstaande posten, backorders, 

lopende offertes en meer zijn vanuit CRM direct te benaderen zodat u nog sneller kunt inspelen 

op de actualiteit.

Service en Onderhoud

Verkoop van producten brengt ook aftersales met zich mee. Aftersales zijn op verschillende 

manieren te interpreteren. CRM helpt u daarbij. Verkoopt u ook producten die onderhoud 

en service vereisen, dan biedt Unit4 Multivers Groothandel hiervoor extra mogelijkheden. Zo 

kunt u het verkochte product vastleggen als een installatie (los product of een combinatie van 

producten, al dan niet geassembleerd). Aan deze installatie kunt u vervolgens een contract 

koppelen, dat u periodiek kunt factureren en waarvoor de klant een met u afgesproken service 

ontvangt. Bij calamiteiten maakt u gebruik van de calladministratie. U legt het probleem vast en 

bent daardoor in staat een servicemonteur aan te sturen door een werkorder aan te maken. 

Op deze werkorder staat het probleem, de uit te voeren werkzaamheden en eventueel 

benodigde materialen. Na uitvoering van de werkorder is facturatie mogelijk. Uiteraard kan het 

zijn dat de werkzaamheden volgens contract onder de garantie vallen en u dus alleen kosten 

wilt registreren. Dat is ook mogelijk met Unit4 Multivers Groothandel.

Integratie/Connectivity platform

Om u een totaaloplossing en openheid te kunnen bieden, hebben we diverse koppelingen 

en connectivity gerealiseerd tussen onze ERP-oplossing. Deze gebruiken we zowel voor 

oplossingen van Unit4, maar ook voor integratie met derden partijen. De hoeveelheid data 

die geïntegreerd wordt zal de komende jaren exponentieel toenemen. Evenals de noodzaak 

om data te delen, te gebruiken en te verrijken. U wilt efficiënt en betrouwbaar uw ERP-data 

uitwisselen met informatiesystemen, virtuele marktplaatsen, webshops, apps, portalen, 

etcetera, maar ook met uw klanten en leveranciers. Tegelijkertijd wilt u de regie niet uit 

handen geven. De integratietools van Unit4 Multivers Groothandel zijn ontwikkeld om in 

deze behoefte te voorzien.
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INTEGRATIE PARTNERS

Rapportage en Analyse 

(Business Intelligence)

ERP-systemen generen grote 

hoeveelheden gegevens. Hoe zet 

u deze schat aan gegevens om in 

waardevolle informatie? Dat kan 

met informatieprofielen die u real-

time inzicht geven in de informatie 

die u wenst, De integratie met 

Business Intelligence zorgt voor de 

gewenste verdiepingsslag in uw 

managementinformatie.

INFORMATIE &
RAPPORTAGE

Electronic Output
XML

Business Intelligence
Query

INKOOP
Inkoopoffertes
Inkooporders

Inkoopcontracten
Vendor Rating

Additioneel

Behalve de hier beschreven 

modules, kent Unit4 Multivers 

Groothandel nog een schat aan 

mogelijkheden: 

• Gegevens van derden importeren 

(Import)

• Opslaan van documenten, 

documenten versturen per fax, 

e-mail, of printen (Electronic Output)

• Gebruik van vreemde talen 

(Vreemde taal)

• Mogelijkheid om uw webshop te 

koppelen op basis van API's.

Klantspecifi eke aanpassingen

Unit4 Multivers Groothandel is een 

standaard applicatie die zonder 

aanpassingen in nagenoeg 

elke handelsonderneming van 

toegevoegde waarde kan zijn. 

Toch zijn er wel eens processen 

waarvoor iets nieuws moet worden 

ontwikkeld. Unit4 beschikt zelf 

over maatwerkspecialisten die dit 

soort zaken snel en adequaat voor 

u kunnen maken. U bent dus niet 

afhankelijk van een derde partij 

voor het ontwikkelen, maken en 

onderhouden van deze aanpassing.

Scan & Herken

PIM-systemen

Andere externe applicaties

WMS

E-commerce

Virtual Marketplaces 

PLM

ERP

API'S

Een greep uit de functionaliteit van Unit4 Multivers Groothandel.

Kijk voor een compleet compleet overzicht op www.unit4multivers.nl.

MARKETING & 
COMMUNICATIE

Mobile CRM
Agenda en Taakbeheer

Mailingen 
en Selecties

VERKOOP
Verkoopoffertes
Verkooporders

Verkoopcontracten
Mobile Sales

B2B Bestelportaal 

FINANCIEEL
Rekening courant

Automatisch Incasso
Vaste Activa
Buitenlandse 
Administratie

INTERCOMPANY
Interfiliaal 

Rekeningcourant 
verhoudingen

Aanvullen magazijnen
Interne 

verplaatsingen

LOGISTIEK
Voorraadbeheer

Warehousemanagement
Distributie
Retouren

Verladingen

ASSEMBLAGE
Uitbesteed werk

Assemblageadviezen

SERVICE &
ONDERHOUD

Werkorders
Installaties

Calladministratie
Servicecontracten



In business for people.

www.unit4multivers.nl

Unit4 Business Software B.V.

Papendorpseweg 100, 3528 BJ Utrecht

Postbus 5005, 3502 JA Utrecht

T 0800 844 44 44 (gratis informatienummer)

E mkb@unit4.com

Over Unit4

Unit4 is een toonaangevende leverancier van bedrijfssoftware voor dienstverlenende organisaties. Met ruim 

4.000 medewerkers wereldwijd genereert Unit4 een jaarlijkse omzet van meer dan 500 miljoen euro. Unit4 

levert ERP, branchegerichte en best-in-class applicaties. Duizenden organisaties uit sectoren als zakelijke en 

publieke dienstverlening, onderwijs, non-profit, vastgoed, groothandel en financiële dienstverlening werken met 

business software van Unit4. Unit4. In business for people.

Copyright © Unit4 N.V. All rights reserved. The information contained in this document is intended for general information only, as it is summary in nature and subject to change. 

Any third-party brand names and/or trademarks referenced are either registered or unregistered trademarks of their respective owners.  



U heeft behoefte aan een betrouwbare Unit4 Multivers Groothandel Partner. 

Een partner die kennis van zaken heeft, u gedegen advies kan geven én weet hoe een 

bedrijf in uw branche functioneert. 

Maak kennis met Logres.

Logres maakt u wegwijs in het systeem. Zodat uw werknemers hun werk optimaal kunnen uitvoeren 

en u kan profiteren van een ERP-systeem dat helemaal toegesneden is op uw bedrijf.

Wij kennen Unit4 Multivers Groothandel van binnen en buiten. Onze kennis van bedrijfssoftware 

hebben wij opgebouwd door jaren adviseren en implementeren bij meer dan 600 bedrijven 

in het MKB.

Wat u van ons kunt verwachten:

• Uw bedrijf is ons uitgangspunt. Zowel als het gaat over de softwarekeuze als over het 

implementatietraject, stemmen we dit volledig af op uw onderneming.

• We hebben ervaring. U wilt een betrouwbare partner, die Unit4 Multivers Groothandel 

door-en-door kent.

• We hebben een no-nonsense mentaliteit en houden van aanpakken. We begrijpen dat we als

ERP Partner uw dagelijkse werkzaamheden ondersteunen.

• We blijven beschikbaar. Onze consultants helpen u uw bedrijfsprocessen te optimaliseren en

onze supportdesk is elke werkdag bereikbaar.

Bent u op zoek naar een Unit4 Multivers Groothandel Partner die goed aansluit op 

uw onderneming? 

Neem contact op met Logres:

Bel 0342 - 42 15 00 of mail naar info@logres.nl

Logres Business Solutions | Thorbeckelaan 16, 3771 EG Barneveld | www.logres.nl

Logres: uw Unit4 Multivers Groothandel 

Partner met kennis en ervaring


