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2. Algemeen
AGP Projects is het ERP-pakket van AGP Business Software ontwikkeld voor projectmatig werkende
organisaties. AGP Projects is een functioneel, breed opgezet administratief en logistiek
softwarepakket.
Het systeem biedt een volledig geïntegreerde totaaloplossing vanaf acquisitie, calculatie,
werkvoorbereiding, inkoop, projectuitvoering en planning tot en met service & onderhoud op de
geleverde projecten. Voor de organisaties die naast de weergegeven kenmerken voor een deel van
hun activiteiten ook nog een handels- en/of productiefunctie hebben, biedt het systeem alle
mogelijkheden door de beschikbaarheid van een handels- en/of productiemodule (capaciteit- en
behoefteplanning, voortgangscontrole, etc.).
Internet integratie in AGP Projects
Bedrijfsinformatiesystemen optimaliseren niet alleen uw interne informatiestromen. Dankzij
inspanningen van brancheorganisaties worden informatiesystemen van participanten in de
bedrijfskolom op elkaar afgestemd voor eenvoudige gestandaardiseerde informatie-uitwisseling.
Producenten, groothandels en andere bedrijven gebruiken Internet als transportmedium voor het
koppelen van systemen. Deze ontwikkeling betekent voor uw praktijk, dat het onderhoud van een
artikelbestand met een actueel prijsinformatiesysteem aanzienlijk eenvoudiger wordt. U krijgt via
internet immers automatisch de juiste actuele informatie binnen.
E-Business krijgt nu echt inhoud door inkooporders die u elektronisch aan kunt bieden aan de
groothandel. Om u te ondersteunen bij de besluitvorming over een nieuw modern
standaardpakket waarmee u de komende jaren uw bedrijf nog beter kunt managen, is een
overzicht samengesteld van de belangrijkste kenmerken.
Gebruikersgemak
Uw medewerkers halen meer uit uw informatiesysteem als de functies helder en toegankelijk zijn.
Bij de bouw van AGP Projects is elk programma in iedere module volgens dezelfde basisprincipes
opgezet met een zeer consistent gebruik van knoppenbalken en tabbladen.

Aanmaken

niet opslaan/uitvoeren
Actueel record
Afvoeren
Eerste record
Laatste record

Wijzigen Opslaan/uitvoeren
dupliceren
Zoeken

Kladblok

Vorige record
Afsluiten functie
Volgende Record

Als uitgangspunt zijn de afspraken gehanteerd die voor ieder programma onder Microsoft
Windows gelden. De kennis en vaardigheden die uw medewerkers opgebouwd hebben met dit
besturingssysteem zijn direct in AGP Projects toepasbaar en verkorten de leertijd. Een nieuwe
gebruiker "klikt" zich zijn weg door de programma's heen al dan niet met ondersteuning van de
contextgevoelige helpfunctie, terwijl een ervaren gebruiker met sneltoetsen direct de juiste
informatie ophaalt.
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Totaaloplossing met AGP Projects
AGP Projects biedt een oplossing vanaf calculatie, werkvoorbereiding, inkoop, projectuitvoering en
planning tot en met facturering en debiteurenbewaking. Deze functies zijn opgebouwd tot een
volledig geïntegreerd pakket (zie schema). Het voordeel hiervan is dat door het inzetten van de
juiste modules een optimale samenstelling gemaakt kan worden, toegespitst op uw bedrijf. Geen
overbodige functionaliteit en de mogelijkheid om gefaseerd te starten. De volgende modules zijn
ontwikkeld:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Offerte voorcalculatie
Projectadministratie en nacalculatie
Productie (Deelprojecten)
Orderadministratie en facturering
Inkoop
Voorraadbeheer
Personeels- en urenregistratie
Materieel
Service
Behoefteplanning
Relatiebeheer
Financiële administratie

AGP Tools (zie hoofdstuk 3)
•
•

AGP ODBC
AGP Rapporten

Dankzij een unieke koppeling met verschillende artikelbestanden is een actueel prijs- en
artikelinformatiesysteem altijd on-line beschikbaar voor de calculator en inkoper.
Managementinformatie is met één druk op de knop beschikbaar.
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3. Modules AGP Projects
AGP Projects een standaard oplossing
Concurrerend calculeren, optimale inzet van uw medewerkers, opdrachtgevers informeren over de
voortgang, tijdig inkopen bij de beste leverancier, nacalculeren per project. Het zijn slechts enkele
voorbeelden van activiteiten die uw projecten succesvol maken. Elk project is uniek en vormt
telkens weer een uitdaging die u aangaat om het nog efficiënter te doen. Met dit doel voor ogen
heeft AGP Business Software de oplossing AGP Projects ontwikkeld.
Dankzij de brede opzet van het systeem krijgen alle disciplines in uw bedrijf de juiste
softwaregereedschappen aangeboden. Onder andere bedrijven uit de installatiebranche zijn
enthousiast over de integrale opzet van de projecten en/of de financiële administratie. Vanuit elke
gewenste invalshoek krijgt u tijdig de juiste operationele managementinformatie aangeboden
zodat u met name (langlopende) projecten beter kunt beheersen.

FINANCIËLE
ADMINISTRATIE

y Basisfuncties
y Grootboek
y D ebiteuren
y Crediteuren
y F inanciële rapporten
y A utomatisch betalen
crediteuren

y Standaard
journaalposten
y K ostensoort, -plaats
en kostenverdeling
y C onsolidatie
rapporten
y A rchiveren facturen
y CB S/BTW-statistiek
y Incasso debiteuren
y R ekening courant
y E lectronisch verwerk en dagafschriften

CALCULATIE

y Calculatieformulier
y Archiveren
c alculaties
y Calculatie eindbladen
y RAW-functies inlezen
y RAW-besteksadministratie

VERKOOPORDER
ADMINISTRATIE

y Basisfuncties
y Prijsafspraken

y Verkooporderformulier
y Electronisch vastleggen verkoopfacturen

RAPPORTAGE

y variabele lay-outs
y ODBC
y AGP-Rapporten

Customizing

y Schermen muteren
y Autorisatie per user/
usergroup
y Autorisatie per prog.,
functie of deelfunctie
y Meerdere talen
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PROJECTEN
EN PRODUKTIE

PERSONEEL
ADMINISTRATIE

y Basisfuncties
y Detaillering
kostengroepen
y Artikelverbruiken

y Uren en
vergoedingen

y Bezettingsgegevens
personeel/materieel
y Toeslagen per kostengroep
y Fasering per produktieopdracht
y Produktieformulier
y Doorlooptijdberekening
y Voortgangscontrole

y Koppeling met
salarisadministratie

VOORRAAD
ADMINISTRATIE

y Fiscale waardering
y Selectief berekenen
minimum -,
maximum- inkoop-,
en produktie-niveau
y Locatie-administratie
y Automatisch aanmaken produktieopdrachten

AGP-SALARIS

SERVICE
ADMINISTRATIE

y Abonnementen en
contracten
y Brieven en etiketten
clienten
y Onderhoudsbevestigingen
y Servicebeurten

INKOOP
ADMINISTRATIE

y Inkoopadviezen per
leverancier
y Prijsinformatie met
G@bi
y Verwerken
leveranciers diskettes
y Inkooporders
artikelen projecten /
produktieopdrachten / werkopdrachten
y Inkooporders
verkooporders

RELATIEBEHEER

BEHOEFTEPLANNING

y Voor inkooporders
y Voor verkooporders
y Voor produktieopdrachten

MATERIEEL
ADMINISTRATIE
y Doorberekenen
materieeleenheden
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3.1 Offerte voorcalculatie
De module offerte voorcalculatie stelt u in staat om op snelle en eenvoudige wijze te calculeren.
Op basis van standaard (moeder) begrotingen of op basis van compleet nieuwe begrotingen
kunnen projectcalculaties worden gebouwd. Een (project)calculatie is opgebouwd uit minimaal
één en maximaal 99999 fases (hoofdstukken). Iedere fase kan weer worden opgebouwd uit
maximaal 99999 calculatieregels. Een calculatieregel kan worden aangemaakt op basis van
calculatienormen, elementen (samenstelling van calculatienormen), kopteksten en prijsinformatie
(leveranciersafhankelijke artikelinformatie). De calculatienormen zijn onder te verdelen in uren,
artikelen, materieel, toeslagen en nog vier naar eigen inzicht te benoemen calculatienormen.
Vanuit de voorcalculatie is ook een rechtstreekse koppeling met de G@bi database mogelijk. Via
deze koppeling is het mogelijk om artikelen te selecteren en als eenmalige projectartikelen op te
nemen in de calculatie of om de geselecteerde artikelen in de eigen voorraad op te nemen. Tevens
is het mogelijk om via de G@bi database ook de prijzen te actualiseren.
Na het aanmaken van de calculatie, of tussentijds, is het mogelijk om de calculatie te berekenen.
Via eenvoudige instellingen in de opties is het mogelijk om een calculatie te berekenen op basis
van netto, bruto, open begroting of wat men zelf wil.
Afhankelijk van de instellingen is het ook mogelijk om het benodigde aantal uren te laten bepalen
door het systeem. Dit kan op basis van normtijden per artikel. Een goed begin is het halve werk,
wanneer de calculatie opdracht wordt kan deze met één druk op de knop worden overgebracht
naar het project of deelproject. De voorcalculatorische aantallen en bedragen staan dan klaar voor
het project.

1 Calculatie met meerdere
fases

1
3

2

2 Calculatie totalen meteen
in beeld

3 Prijzen verversen via

externe artikelbestanden

4 Uren berekend op basis van
normtijden

4
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1 Oude calculatieprijs
2 Via 2ba (o.b.v. G@bi)
de nieuwe prijs
opgehaald

2

1 Diverse regelsoorten

mogelijk bij calculeren.
Waarbij ook regelsoorten
zelf te benoemen zijn

8

1

1

© AGP Group

3.2 Projectadministratie en nacalculatie
De module project-/nacalculatie is het centrale hart van AGP Projects. In deze module worden
zowel de voor- als nacalculatiegegevens per project vastgelegd. Via één simpele druk op de knop
heeft u inzicht in de stand van zaken van een betreffend project. Snel en eenvoudig heeft u inzicht
in de kosten en opbrengsten van projecten. De kosten zijn te differentiëren naar maximaal 99, zelf
te benoemen, kostensoorten. Via het inzoomen van projecten naar deelprojecten
(productieopdrachten) kunt u tot het elementaire niveau, het project bekijken en evalueren. Per
project kunt u de lopende inkoop- en verkooporders bekijken.
U kunt dus nooit meer vergeten (termijnen) te factureren.

1 Resultaat
2 Deelproject

2
1

3
3 Resultaat per
kostengroep
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3.3 Productie (deelproject)
De module productie is te gebruiken als bewaking op deelprojectniveau alsmede als
productieopdracht in de zin van het werkelijk produceren van half- of eindproducten. In deze
module worden zowel de voor- als de nacalculatiegegevens per deelproject (productieopdracht)
vastgelegd. Via één simpele druk op de knop heeft u inzicht in de stand van zaken van het
betreffende deelproject (productieopdracht). Zo heeft u snel en eenvoudig inzicht in de kosten en
opbrengsten van het deelproject (productieopdracht). Vanuit het deelproject (productieopdracht)
kunt u de voorcalculatie en de werkelijkheid vergelijken tot op het elementaire niveau.

1 Deelproject
2 Voorcalculatie en

werkelijkheid deelproject

3 Individuele mutatie

1
3

2
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3.4 Orderadministratie en facturering
De module orderadministratie en facturering stelt u in staat om op snelle en eenvoudige wijze
verkooporders aan te maken en te factureren. Verkooporders kunnen wel of niet gekoppeld
worden aan de projecten en/of deelprojecten. Tevens is het via deze module mogelijk om
balieverkopen te registreren en af te handelen. Door middel van het wel of niet vrijgeven van een
verkooporder bepaalt u zelf wat er in de eerstkomende facturering wordt gefactureerd en wat er
nog in portefeuille blijft staan.
De module orderadministratie en facturering is verder uitermate geschikt om te werken met
termijn- en regiefacturen. Via het vastleggen van prijsafspraken is het verder mogelijk om per klant,
klantengroep, artikel (dienst) of artikelgroep (dienstengroep) aparte verkoopprijzen te hanteren.
Dit kunnen zowel een nettoprijs als kortingspercentage zijn.

1 Orderregels gekoppeld
aan een project

2 Op projectniveau inzicht
in de verkoopregels,
gefactureerde en nog
openstaande regels

1

2
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3.5 Inkoop
De module inkoopadministratie stelt u in staat om op snelle en eenvoudige wijze bestellingen te
doen bij uw leveranciers. Inkooporders kunnen gekoppeld worden aan de projecten en/of
deelprojecten, maar kunnen ook voor op voorraad en/of algemeen zijn. Op basis van
voorcalculaties, productieopdrachten, verkooporders en/of de minimumvoorraad, kunnen
besteladviezen worden gegenereerd. Deze besteladviezen kunnen weer geconditioneerd worden
omgezet in inkooporders.
De module inkoopadministratie is verder gekoppeld aan de prijsinformatie voor de artikelen van
diverse leveranciers. (U kunt dus op basis van het besteladvies mogelijk gaan bestellen bij de
goedkoopste leverancier voor het artikel).
Als een inkooporder eenmaal is aangemaakt kan deze, via internet, als ICM-bericht naar de
leverancier worden verstuurd. Tevens is het mogelijk om het bericht automatisch te faxen, te
versturen via e-mail of gewoon te printen.

1 Inkoop gekoppeld aan

1

een project

2 Besteladvies

2

1
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Automatische en on-line koppeling met 2ba (o.b.v. G@bi)
De module inkoopadministratie is verder op unieke wijze gekoppeld met 2ba (o.b.v. G@bi). U
bent in staat om vanuit AGP Projects rechtstreeks te kijken in de 2ba (o.b.v. G@bi) database,
artikelen te selecteren en deze in de inkooporder op te nemen. Dit opnemen kan als eenmalig
artikel of zelfs als permanent artikel, dat dus ook op voorraad kan worden genomen.

1 Zoeken artikel met

interface naar 2ba (obv
G@bi)

2 Rechtstreeks op 2ba

(obv G@bi) met speciale
AGP Projects knoppen

3 Het binnen 2ba (obv

G@bi) geselecteerde
artikel in de inkooporder

2
1

3
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3.6 Voorraadbeheer
De module voorraad stelt u in staat om snel en eenvoudig een database op te bouwen met
artikelen die op voorraad worden gehouden. Bij deze module kunt u kiezen uit het voeren van
voorraad in fysieke aantallen of alleen in het registreren van voorraadwaarden. De module heeft
directe relaties met de financiële administratie, orderadministratie, project/nacalculatieadministratie, serviceadministratie, offerte voorcalculatie, productieadministratie en
de behoefteplanning.
De voorraad kan per magazijn, partij, locatie of combinatie hiervan, worden bijgehouden. Op deze
wijze is snel en eenvoudig inzichtelijk, waar welke voorraad zich bevindt. De voorraad kan
financieel worden gewaardeerd tegen de vaste verrekenprijs, de gemiddelde inkoopprijs of de
laatste inkoopprijs. De voorraad wordt opgeboekt door middel van het boeken van goederen
ontvangsten of door middel van het afboeken van inkooporders (ontvangsten op inkooporders).
De voorraad wordt afgeboekt door het registreren van voorraadverbruik ten gunste van projecten,
productie en/of service of door middel van balieverkoop. Op basis van de voorraad, minimum
voorraad, maximum voorraad en bestel- of productieniveau is het mogelijk om besteladviezen
door het systeem te laten genereren.

1 Basisgegevens, zoals
hoofdleverancier en
aanwezige voorraad

2 De inkoopprijs van het

1

artikel bij verschillende
leveranciers

2
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1

1 De lopende inkoop voor
het artikel

2 Meerdere magazijnen
per artikel en per
magazijn voorraad

3 Voorraadmutaties per
magazijn

2

3

4 Voorraad overzicht

4

gesplitst naar
magazijnen en
gesorteerd op sleutel
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Draadloze real-time goederenstroom registratie
Binnen het AGP Projects systeem bestaat de mogelijkheid om bij de goederenontvangst c.q.
-uitgifte gebruik te maken van draadloze data terminals. Middels deze apparatuur kunnen bar/productcodes gescand worden en realtime verwerkt worden. Daarnaast is deze apparatuur ook
inzetbaar bij voorraadinventarisatie en voorraadopname ten behoeve van besteladviezen.
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3.7 Personeel- en urenregistratie
De module personeels- en urenregistratie stelt u in staat om op snelle en eenvoudige wijze de
stamgegevens van de personeelsleden vast te leggen. De personeelsleden kunnen gekoppeld
worden aan tarieven voor de interne doorberekening. De tarieven kunnen opgebouwd worden uit
maximaal 10 tariefdelen die individueel voor een stuk dekking kunnen zorgen. Op basis van
maximaal 999, zelf te benoemen, functionele urensoorten kunnen de uren van de medewerkers
worden geboekt. Deze uren kunnen al dan niet worden doorberekend naar projecten, materieel,
productie, service en/of rechtstreeks in het grootboek.
Naast het boeken van de uren per medewerker is het ook mogelijk om voorschotten, vergoedingen en dagen te boeken per medewerker. Deze gegevens kunnen gekoppeld worden aan
AGP Payroll, het salarisadministratiepakket van AGP Business Software. Per medewerker is snel en
eenvoudig inzichtelijk te maken welke uren in een periode door de medewerker zijn gemaakt. Ook
is het mogelijk om per medewerker het saldo vakantie en ADV dagen te registreren. Het door de
personeelsleden laten registreren van de uren, via internet, behoort ook tot de mogelijkheden.

1

1 Basisgegevens personeel
2 Tarieven opgebouwd uit
maximaal 10 tariefdelen
voor dekking loonkosten

2
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1 Uren en dagen geboekt
via weekstaat

1

2 Uren bij persoon

2

18

inzichtelijk per
periode
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Naast het boeken van de uren per medewerker via het AGP Projects systeem, is het ook mogelijk
om de (arbeids-)uren van de buitendienst, door de buitendienst zelf via het internet te laten
boeken op het betreffende project.

1

2

1 Uren en dagen boeken
via de internetbrowser

2 Uren geboekt en in

backoffice beschikbaar
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3.8 Materieel
De module materieel stelt u in staat om op snelle en eenvoudige wijze de stamgegevens van het
materieel vast te leggen. De materieelstukken kunnen gekoppeld worden aan tarieven voor de
interne doorberekening. De tarieven kunnen opgebouwd worden uit maximaal 25 tariefdelen die
individueel voor dekking kunnen zorgen voor de maximaal 25 kostensoorten (zelf te benoemen).
Per materieelstuk is het verder mogelijk om keuringen en/of onderhoud te registreren. Per keuring
en/of onderhoudsbeurt kunnen de gegevens worden vastgelegd zodat een keuringsrapport en/of
onderhoudsstaat uitgedraaid kan worden. Ook een planning van uit te voeren onderhoud of
beurten is mogelijk. De kosten per materieelstuk kunnen doorberekend worden naar projecten,
productie, service of rechtstreeks naar het grootboek.
Verder is er de mogelijkheid om materieelstukken rechtstreeks te koppelen (uitgifte) aan
personeelsleden. Hierdoor is het mogelijk om wanneer de uren van een personeelslid worden
geboekt, automatisch ook het gekoppelde materieel door te belasten op een werk. Bij zowel
uitgifte als inname vindt er een controle plaats op het moeten uitvoeren van onderhoud of een
keuring voor het betreffende materieelstuk.

1 Basisgegevens

1

materieelstuk

2 Afschrijvingen
materieelstuk

2
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1

1 Geregistreerde kosten
per kostensoort van
het materieelstuk

2 Wie heeft het

materieel wanneer in
bezit gehad?

2

3

3 Geregistreerde keuringen
en onderhoud

4 inclusief keurings-,

4

onderhoudsrapport
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3.9 Service
De module serviceadministratie stelt u in staat om op snelle en eenvoudige wijze servicebeurten,
abonnementen en storingen in te voeren en af te handelen. De module serviceadministratie is
gekoppeld aan cliënten. De cliënten zijn op hun beurt weer gekoppeld aan de debiteuren. Op deze
wijze is het dus mogelijk om bijvoorbeeld voor een woningbouw vereniging de woningen te
beheren en in onderhoud te nemen. De individuele woningen (bewoners) zijn de cliënten met
ieder hun eigen installatie en installatiegegevens.
De werkopdrachten die worden gegenereerd op basis van afgesproken servicebeurten (via
planning) of die worden aangemaakt als gevolg van een storingsmelding, worden gekoppeld aan
projecten. Op deze wijze is dus snel inzichtelijk wat het resultaat is van de serviceafdeling over een
bepaalde periode. Vanuit de werkopdracht kan snel en eenvoudig een factureervoorstel worden
gemaakt. Dit factureervoorstel kan worden omgezet in een order en via de module
orderadministratie en facturering worden afgehandeld.

1 Stamgegevens cliënt
2 Lopende werkopdrachten
3 Servicebeurten inclusief de

1

planning daarvan

2

3
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3.10 Behoefteplanning
De module behoefteplanning stelt u in staat om de benodigde en beschikbare producten en
diensten vanuit de relaterende modules in de tijd uit te zetten. De tijd is in deze gesplitst in
jaartallen en perioden. Een jaar bestaat uit maximaal 999 perioden. De gegevens in deze module
kunnen betrekking hebben op:
Beschikbare capaciteit, producten, materieel en/of personeel
Bestellingen bij leveranciers
Verkooporders
Te produceren eindproducten en halffabricaten
De benodigde producten en diensten bij de productie- en serviceopdrachten

1 Behoefteplanning voor
productie uitgezet in
de tijd

1
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3.11 Relatiebeheer
De module relatiebeheer stelt u in staat om op snelle en eenvoudige wijze relaties vast te leggen.
Relaties kunnen debiteuren, crediteuren, beide of geen van beide zijn. Wanneer een relatie als
debiteur of crediteur is aangemerkt kunt u vanuit relatiebeheer ook de specifieke debiteurenen/of crediteurengegevens onderhouden. Per relatie kunnen de contactpersonen, kenmerken en
contacten (afspraken) worden vastgelegd. De kenmerken (maximaal 15 per relatie en 5 per
contactpersoon) en de contactsoorten zijn naar eigen inzicht te benoemen. Naast de mogelijkheid
van kenmerken en contactpersonen is het mogelijk om via een kladblokfunctie tekstuele
informatie bij de relatie vast te leggen.

1 Basisgegevens van de
relatie

2 Naar eigen inzicht te

1

benoemen en in te
vullen kenmerken

2

3 Alle documenten van
de relatie in één
overzicht bij elkaar

3

24

© AGP Group

1 Registratie van

meerdere
contactpersonen

1

2 Registratie van

contacten en afspraken

2
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3.12 Financiële administratie
De module financiële administratie stelt u in staat om op snelle en eenvoudige wijze inzicht te
krijgen in het financiële reilen en zeilen van de organisatie. De financiële administratie bestaat uit
de basisonderdelen grootboek-, crediteuren- en debiteurenadministratie. De
grootboekadministratie is de basis voor alle andere in gebruik zijnde modules voor zover in die
modules financiële transacties voorkomen. Al deze modules zijn dus als een subadministratie te
beschouwen. Een belangrijk voordeel van deze methode is de eenduidigheid in verslaggeving en
verantwoording binnen alle onderdelen van het systeem.
Het financiële boekjaar bestaat uit maximaal 15 perioden. Per boekjaar kan worden gewerkt met
een transistorperiode. De controller, of de financieel verantwoordelijke, bepaalt welke perioden
open zijn om te boeken. Afhankelijk van de instellingen (systeem of per gebruiker) kan per functie
worden aangegeven of er met een vast dan wel variabel dagboek gewerkt moet worden. Binnen
de grootboekadministratie kan ook gewerkt worden met kostenplaatsen en -soorten.
Budgetten kunnen vastgelegd worden op basis van kostenplaats, kostensoort en individuele
rekeningen. De budgetten kunnen, evenredig over de perioden worden verdeeld, handmatig
worden vastgesteld of op basis van het vorige jaar worden gegenereerd.
Verder is de grootboekadministratie uiteraard voorzien van kolommenbalans, saldibalans,
mutatieoverzichten, voorafgaande journaalposten (automatisch om te zetten in werkelijke
journaalposten), standaard journaalposten, kostenverdeling, BTW aangifte, meerdere valuta’s (op
basis van ISO-code), herwaardering vreemde valuta, importeren en exporteren van mutaties en het
aanmaken van een auditfile t.b.v. de belastingdienst.

1 Snel en eenvoudig saldooverzicht per periode en
cumulatief

1
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1 De individuele mutaties
van een betreffende
periode

2 De journaalposten van de
betreffende mutatieregel

1

2

Basisfuncties crediteuren en debiteuren
Op basis van de subadministraties debiteuren en crediteuren zijn op een snelle en eenvoudige
wijze de lopende vorderingen en schulden in beeld te brengen. Per debiteur is eenvoudig het
betalingsverleden te analyseren. Tevens kunnen aanmaningen en/of rekeningoverzichten worden
aangemaakt (mogelijk met renteberekening). Ook automatische incasso is per debiteur in te
stellen.
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Per crediteur is het eenvoudig om de te betalen posten te selecteren en deze vervolgens
automatisch te betalen. Een koppeling met diverse banken op basis van CLIEOP03 is aanwezig. Het
is ook mogelijk om een factuurregister aan te leggen. Per inkoopfactuur kunnen gebruikers ter
fiattering worden gekoppeld. Wanneer iedereen van de fiatteringlijst goedkeuring heeft gegeven,
kan men op basis van het factuurregister de inkoopfactuur doorboeken.

1 Inkoopfactuur register

1

2 Fiattering, wie,

wanneer en met
mogelijk commentaar

2
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1 Openstaande posten

per debiteur. Via
kleuren is de status
van een post aan te
geven. De kleuren
kunnen zelf ingesteld
worden

1

2
2 Bij de crediteuren is het

naast de openstaande
posten ook mogelijk om
het factuurregister op te
vragen

3
3 Geselecteerde

betalingen aan de
leveranciers
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4. AGP Tools
4.1 AGP Rapporten
AGP Rapporten is een relationele rapportengenerator die gebruikers de mogelijkheid biedt om zelf
rapporten te maken, op te slaan, te wijzigen en uit te voeren.
D.m.v. deze rapporten kunnen gegevens uit meerdere, aan elkaar gerelateerde, bestanden uit de
database verzameld worden. Gebruikers kunnen deze rapporten zelf beïnvloeden door de keuze
van de gegevensvelden, selecties, groeperingen, berekeningen en de lay-out. Deze rapporten
worden vaak gebruikt als beleids- of managementinformatie.
AGP Rapporten kan zowel door de systeembeheerder als door andere gebruikers gebruikt worden.
De systeembeheerder bepaalt echter de toegangsrechten van de andere gebruikers tot de diverse
programma’s van AGP Rapporten en de afzonderlijke rapporten.
Kortom een krachtig, maar bovenal gebruiksvriendelijk hulpmiddel voor de gebruikers die
hoge eisen stellen aan de kwaliteit en flexibiliteit van hun rapportage.

4.2 AGP ODBC
(Open DataBase Connectivity)
AGP Projects voldoet aan de ODBC standaard.Via de optioneel aan te schaffen module AGP ODBC
kunt u een koppeling maken tussen uw softwarepakket en het Office product Microsoft Access.
Tabellen uit de AGP Projects kunnen via ODBC binnen Microsoft Access opgevraagd en vervolgens
bewerkt worden. Klassiek voorbeeld is het maken van overzichten naar eigen inzicht als alternatief
ten opzichte van de bestaande overzichten uit de AGP-applicatie, maar ook het maken van een
mailing via Microsoft Word van adressen uit het debiteurenbestand op basis van een query in
Microsoft Access of het exporteren van e-mail adressen naar het adresboek van Microsoft Outlook
behoort tot de vele mogelijkheden.
AGP ODBC is een krachtig hulpmiddel waarbij u met behulp van het databaseprogramma
Microsoft Access gebruik kunt maken van de bijna onbegrensde mogelijkheden van de Microsoft
Office producten van Microsoft.
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5. Systeemomgeving
De 32-bits AGP-W client-server omgeving vereist als operating system minimaal MS Windows NT 4.0
server of hoger op de centrale server. De werkplekken dienen minimaal van het niveau MS Windows
95/98/workstation of hoger te zijn met voldoende werkgeheugen (bij voorkeur 64 Mb of meer). De
AGP-W omgeving inclusief de AGP Projects applicatie is tevens leverbaar op een UNIX-platform (True
64 Unix). Dit platform staat ook zogenaamde ‘domme’ terminals of werkstations met terminalemulatie als werkplekken toe.
De AGP omgeving is tevens verantwoordelijk voor de multi-user en de multi-tasking aspecten. Ook
hier wordt het gehele systeem- en netwerkbeheer afgehandeld op een zeer efficiënte en
gebruiksvriendelijke wijze. De systeemomgeving draagt tevens zorg voor onder vermelde aspecten:
SYSTEEMBEHEER
Alle procedures, zoals starten of reconstructie van de applicatie, worden menugestuurd gestart op de
centrale server.
BEVEILINGEN
Als onderdeel van de systeembeheerfuncties kunnen beveiligingen op diverse niveaus geregeld
worden, zoals op bedrijfsniveau, groepsniveau, gebruikersnaam met wachtwoord, werkplek, functie
en deelfuncties binnen een programma.
PRINTER-AANSTURINGEN
 Printers kunnen gekoppeld worden via de
parallelle poort van de diverse werkplekken of
als netwerkprinters geïnstalleerd worden.
 Mogelijkheid tot multi-papierlade aansturing.
 Binnen het uitgebreide printerspool
programma kunt u printbestanden afdrukken,
verwijderen, op het scherm bekijken, naar
een andere printer leiden of meerdere malen
afdrukken.
SYSTEEMBACK-UP
Bij het afsluiten van de programmatuur wordt
automatisch een verplichte back-up gemaakt op
de vaste schijf van de server. Via standaard back-upfaciliteiten zoals NTback-up of ArchServe kunt u
vervolgens een externe kopie maken.
OMGEVING
 Menusamenstelling per groep naar uw eigen inzicht.
 On-line database opvraagfaciliteiten.
 Rekenmachine en memo faciliteit in de diverse programma’s.
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