
Handig in gebruik
Dankzij een uniforme gebruikersinterface is het 

werken in Mercis eenvoudig en efficiënt.
Daarenboven kunnen alle handelingen uitge-

voerd worden met toetsenbord of muis. Het ana-

lyseren van gegevens wordt héél wat gemakke-

lijker doordat informatie overzichtelijk wordt 

weergegeven in tabbladen en kleuren functioneel 

worden gebruikt.
Zo ziet u in één oogopslag welke orders te laat ge-

leverd en welke facturen nog onbetaald zijn. Een 

andere belangrijke troef is dat Mercis de taal 

spreekt van uw onderneming. Offertes, facturen 

of andere documenten rollen er zo uit in het 

Nederlands, Frans, Engels of Duits.

Toekomstgericht denken
Zoals u mocht verwachten, is Mercis voor de Euro. 

Door zijn uitgekiende opzet en grote instelbaar-

heid kan Mercis in een handomdraai aangepast 

worden aan nieuwe evoluties en wetgevingen.

Afgestemd op uw bedrijf
Zowel de kleine zelfstandige als de grotere KMO kan met Mercis aan de slag. Door 

zijn sterke modulaire opbouw is Mercis immers soepel en stapsgewijs in uw onderne-

ming te integreren. Zo kan Mercis meegroeien met uw onderneming.

nazorg, herstellingsdienst, interventiebeheer, onderhoudscontractenSERVICE

offertebeheer en facturatieSALES

beheer aankopenPURCHASES

offertebeheer en facturatie, beheer aankopen, voorraad en bestellingenADVANCED

kassaverkopenCASH

relatiebeheer (prospecten, mailings)CONTACT

replicatie van gegevens tussen diverse vestigingen/personenSATELLITE

uitwisselen van gegevens met uw boekhoudpakketLINK

beheer grond- en hulpstoffen, aanmaak productiebonnenWORKS

beheert benodigde tijd per project, magazijnbeheerSHOPFLOOR

verkopen via internet met opvolging bestellingen en leveringenE-BUZ

Volgende modules zijn op dit ogenblik beschikbaar:

Mercis bestrijkt al uw commerciële 
activiteiten en helpt u bij het nemen 
van beslissingen.
Dit programma is immers het resul-
taat van jaren ervaring en vooral van 
vele concrete realisaties.
Mercis, modulair en eenvoudig van 
concept, integreert zich moeiteloos in 
uw organisatie.
Met Mercis stellen wij u een intelli-
gent en uiterst gebruiksvriendelijk 
commercieel beheer onder Windows 
voor.

Een frisse

kijk
op uw

onderneming



Nieuwe en intelligente technieken

Tal van software bevat ondersteuning voor barcode. Barcode verzekert immers een snelle en 

accurate ingave. De totale integratie van barcode van Mercis is echter uniek !
Zo kan u op eender welk document barco-

des afdrukken en later dit document vanuit 

het hoofdmenu automatisch oproepen en 

wijzigen. Mercis zoekt zelf wel uit of het hier 

om een factuur of offerte gaat. Kan het nog 

éénvoudiger ?
Een optimaal gebruik van de nieuwste tech-

nieken laat u o.a. toe ingescande ontwer-

pen en foto's af te drukken op offertes, cata-

logi en productiebonnen,...
Even een faxje sturen ?
Mercis klaart deze klus zodat u heel wat tijd 

uitspaart.

Open structuur
Dankzij een gebruiksvriendelijke rapportgenerator maakt u prachtige lijsten en statistieken. 

Op elk ogenblik kan u snel en correct klanten, leveranciers en facturen overbrengen naar uw 

boekhoudpakket, zo bespaart u een dubbele ingave.
Via de meegeleverde ODBC driver kunnen gegevens van Mercis worden getransfereerd naar 

Word, Excel,...

Netwerken
Mercis past naadloos in netwerken zodat meerdere gebruikers gelijktijdig kunnen werken. 

Mercis is verkrijgbaar voor een eenvoudig netwerk op basis van Windows 95/98/Me, of voor 

een geavanceerd netwerk op basis van Windows NT, Windows 2000 of Novell.

Systeemvereisten

Om met Mercis aan de slag te kun-

nen, is een snelle processor zoals 

een Pentium II of III aan te raden.
Een intern geheugen van 64 Mb 

RAM en 100 Mb vrije schijfruimte 

zijn vereist.
Alle 32-bitsversies van Ms Windows 

zoals Windows 95/98/Me en NT 

Workstation of Windows 2000 wor-

den ondersteund.
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