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DRUMIS SIGN 

Drumis Sign is uitermate geschikt voor offerte– en orderadministratie van de grote      

variatie in producten die in de Sign industrie worden vervaardigd.  

U kunt zeer eenvoudig uw bewerkingen en materialen in het systeem definiëren en uw 

branche specifieke terminologie gebruiken.  

Drumis Sign  

Een ster in snelle orderinvoer. Productiebon,       

afleverbon of factuur heeft u in één moeite        

uitgeprint. Ook koppeling naar uw eigen financiële 

programma behoort tot de mogelijkheden*.  

Basis van de prijsberekening (standaardprijs of  

staffel met op-startkosten) is een intelligent       

artikelbestand, waarin alle werkzaamheden worden 

vastgelegd.  

  
Belettering, gevelreclame, spandoeken, frames,     

re-clameborden, lichtreclame, glasfolie, decoratie-

folie, bewegwijzering, naamplaten, stickers etc. etc. 

Voor al deze producten kunt u eenmalig een    

template aanmaken die als basis dient voor offerte, 

order administratie en facturering.  

 

Op deze manier brengt u eenvoudig structuur in 

uw organisatie.  

(*optioneel) 
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Veel functionaliteit  

Extra mogelijkheden: toeslagen voor alternatieve   

ma-terialen, calculaties voor grootformaat en printen 

van de rol. Direct beschikbare overzichten omtrent 

o.a. afleverbon, werkopdracht (orderzak) of factuur.  

 

Oneindig uitbreidbaar  

Vooral wie zich meer gemak wenst bij het offreren is 

hier aan het juiste adres. Moeiteloos legt u uw      

klanten verschillende mogelijkheden voor.  

 

In plaats van per post kan de offerte ook veel sneller 

als email-attachment (pdf) naar de klant worden    

verzonden.  

 

Een ander voordeel is het grote gemak waarmee u 

een offerte omzet in een order. Orderinvoer gaat in 

‘no time’ met één tekstregel, hoewel er altijd de     

mogelijkheid is uitgebreidere beschrijvingen mee te 

geven aan uw offertes of orders. Tenslotte biedt 

Drumis Sign naast bonnen zoals opdrachtbon,       

afleverbon en paketiketten en natuurlijk ook  

informatie op managementniveau.  

Inzicht in bijvoorbeeld de orderplanning of de      

machineproductiviteit ligt zo voor het grijpen.  

 

Twee extra aanwezige modules voor de veeleisende 

gebruiker zijn Templates en Prijslijsten  
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Facturering 

Eigenlijk zou factureren, als sluitstuk van een trans-

actie, 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 debi-

teuren 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. 
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Highlights Sign & Belettering 

● Combinatieberekeningen mogelijk ● Meerdere 

prijsstaffels en/of meer– en minderwerk ● Razendsnel 

terugzoeken in het orderarchief ● Eenvoudig wijzi-

gen calculatie door selectie in boomstructuur ● Di-

rect inzicht in lopende offertes en orders van klant ● 

Bewaking levertijden ●  Afdrukken van offertes, or-

derbevestigingen, werkopdracht (orderzak), pakbon-

nen, paketiketten (met nummering) en afleverbon ● 

Zeer uitgebreide managementrapportages ●  Relatie-

beheer voor prospects, debiteuren en crediteuren ● 

Meerdere contactpersonen ● Meerdere post-, aflever

- en factuuradressen per relatie ● Gebruik van stan-

daardcalculaties ● Offertes, orders en facturen mailen 

in pdf formaat  

 

Prijzen en voorwaarden 

Sign 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 ingewik-

kelde 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 

Sign bedragen: € 970,-  

(1 administratie) 

 

Meerprijs: 

extra user € 25,- per maand. 


