DRUMIS INTERMEDIAIR

Drumis Intermediair, de brug tussen klant en producent nu leverbaar tegen een zeer
concurrerend maandbedrag. U kunt direct professioneel aan de slag zonder hoge
investeringen. Wij leveren u Drumis Intermediair, de uitgebreide werk derden
administratie en slimme facturatiemogelijkheden voor slechts € 95,- per maand.
Geen lastige contracten: u betaalt gewoon zolang u de programmatuur gebruikt.
Intermediair
Intermediair doet precies wat het belooft: een
stevig fundament leggen onder het hele proces van
bemiddelen tussen vraag en aanbod. In de eerste
plaats beschikt Drumis natuurlijk over een
compleet geïntegreerd relatiebeheersysteem.
Dat zorgt voor een feilloze registratie van zowel
offertes als orders. Ook de opvolging tijdens het
traject en de financiële afhandeling zijn met Drumis
volledig onder controle. Kortom, Intermediair is
ideaal voor bedrijven die zelf geen
productiemachines in huis hebben.

Natuurlijk is geen bedrijf hetzelfde. Bij Insad weten
we daar alles van. Zo concentreert de ene
ondernemer zich volledig op het samenbrengen
van vraag en aanbod van drukwerk en noemt zich
derhalve ‘drukwerkmakelaar’.
Een andere ondernemer verleent naast drukwerkbemiddeling ook nog een reeks eigen diensten.
Denk aan studio’s of communicatie-adviesbureaus
die hun prepress vaak in eigen huis verzorgen.
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Toegevoegde waarde is de waarde van Drumis.
Neem bijvoorbeeld het gemak waarmee werk aan
derden kan worden uitbesteed. In de basismodules
‘calculatie’ en ‘intermediair’ zitten standaard al
voorzieningen voor het boeken van orders of het
maken van opdrachtbonnen. Maar de bijgevoegde
module ‘werkderden administratie’ breidt die
mogelijkheden nog eens aanzienlijk uit.
Zo kunnen er per leverancier prijsafspraken worden
vastgelegd. Ook het offertetraject krijgt een spuitje
olie: automatiseren van offerte aanvragen, registratie
binnengekomen offertes, controle op nog te
ontvangen offertes, kritische vergelijkingen van
offertes. Het kost zelfs geen enkele moeite meer om
op de valreep de opdrachtbon aan nieuwe
omstandigheden aan te passen.
Kijk, dát is pas uitbesteden!
Met deze module kunt u eenvoudig een verdeling
aanleggen van uit te besteden werkzaamheden op
type. Daarna koppelt u uw prefered suppliers aan
deze werkderden typen. Door deze manier van
werken kunt u met één muisklik een offerteaanvraag
digitaal naar uw geselecteerde leveranciers
verzenden. Ontvangen offertes worden eenvoudig
ingeboekt op het betreffende project en gaan
ongeacht de leverancierskeuze ook mee in het
archief. Op die manier kunt u ook bij een eventuele
herdruk de volledige historie van een project inzien.
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Facturering
Eigenlijk zou factureren, als sluitstuk van een
transactie, een feest moeten zijn. Maar bij veel
bedrijven is factureren juist een ondergeschoven
kindje, een klus die vaak nodeloos lang wordt
uitgesteld. Met het onderdeel facturering van
Drumis wordt het factureren van de orders
kinderspel, de gegevens liggen tenslotte allemaal
vast in Drumis. In één scherm is er een compleet
overzicht van alle debiteuren die een factuur
moeten krijgen. Ook biedt Drumis de mogelijkheid
om verschillende orders op één factuur in rekening
te brengen. Dat is wel zo efficiënt en voorkomt
bovendien ergernis aan klantzijde. Uiteraard
kunnen de facturen ook direct als PDF naar uw
klanten worden gemaild.
De facturering is helemaal compleet met

uitgebreide managementoverzichten, met onder
meer omzetgegevens per debiteur,
bedrijfscategorie, omzetgroep en artikelgroep.
Ook kunt u sorteren, bijvoorbeeld op Top 100 of
boekjaar en exporteren naar bijvoorbeeld Excel.

Highlights Intermediair
● Compleet geïntegreerd klantendossier ● Offerteen orderregistratie van A tot Z ● IJzeren greep op
offerte en order traject ● Offertes en orders
razendsnel mailen in pdf formaat ● Offerte aanvragen wordt simpele routine ● Grip op het hele traject:
binnengekomen en nog te ontvangen offertes ●
Prijsafspraken per individuele leverancier bijhouden

Prijzen en voorwaarden
Intermediair kunt u gebruiken voor een vast laag
maandbedrag. Dit bedrag is inclusief ondersteuning
door onze helpdesk en alle beschikbare updates.
Om u te helpen goed en professioneel van start te
gaan krijgt u ondersteuning van een van onze
consultants. Deze ondersteuning houdt in: installatie
van de programmatuur, het inrichten van het
systeem met uw basisgegevens en instructie.
Alles op 1 dag zodat de belasting op uw organisatie/
werkzaamheden zo laag mogelijk is.
Geen ingewikkelde contracten, gewoon meteen aan
de slag. Mocht u er onverhoopt mee willen stoppen
geldt een opzegtermijn van 1 maand.
Prijs per maand: € 95,De eenmalige opstartkosten voor
Intermediair bedragen: € 970,(1 administratie)
Meerprijs:
extra user € 25,- per maand.
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