Zelf lay-outs aanpassen ...
Voor een groot aantal afdrukken die Venice voor Windows voor u
produceert zal het aanpassen van de lay-out niet of nauwelijks
nodig zijn. Maar, evenzeer zijn er een aantal formulieren en documenten (b.v. gepersonaliseerde rappels) die u specifiek aan uw
wensen zal willen aanpassen.
Geen nood, met de door C-LOGIC volledig in eigen beheer
ontwikkelde lay-out-editor beschikt u over een perfect geïntegreerde oplossing om op een voor de hand liggende manier de
opmaak van alle afdrukbare documenten te verzorgen. Voor elk
van die documenten kan u, vertrekkend van een door C-LOGIC
geleverde standaard lay-out, 10 algemene en 10 dossiergebonden
varianten aanmaken.

Met de lay-out-editor kan u zelf op een visuele manier documenten ontwerpen (voorbeeld uit de optie Facturatie).

Tijdens de aanpassing van de documenten aan uw behoeften kan u kiezen
uit verschillende lijsten met beschikbare afdrukvelden. Uit elk van die lijsten
kan u dan weer de gewenste velden aanduiden. Nadien kan u ze met
slepen en neerzetten uiterst precies op het document positioneren.
Ook het gebruik van foto's, tekeningen en afbeeldingen, verschillende lettertypes en kleur behoort voortaan tot uw standaard mogelijkheden. Opvallend
daarbij is het consequent gebruik van de dialoogvensters die in Windows
zijn ingebouwd.

Vertrekkend van een standaard lay-out maakt u een geheel eigen ontwerp.

Venice voor Windows
Volledig 32-bits programma met échte multi-tasking en
perfect geïntegreerde Windows-functionaliteiten.
Vlotte ingave van alle documenten met on line controle
van de geldigheid der gegevens.
Onbeperkt aantal dossiers en boekjaren.
Ingave van formules die onmiddellijk worden uitgerekend
in elk getallenveld.
Verwerking van vreemde munten.
Tweetalig, Nederlands en Frans.
Afbeeldingen gekoppeld aan fiches en documenten.
Alle document-lay-outs aanpasbaar met de ingebouwde
formaat-editor.
Alle afdrukken kunnen onmiddellijk via e-mail doorgestuurd worden.
Drag & Drop van de gegevens (OLE). Export naar andere
programma's.
Velden voor vrije gegevens in de basisfiches.
Internet-browser en e-mail onmiddellijk gekoppeld vanuit
alle fiches dankzij ingebouwde WWW- en e-mail-adressen.
Geavanceerd databasebeheer (OLEDB, ODBC).
Client/server-versie beschikbaar.
Uitbreidbaar met tal van opties.
Zeer vlot en makkelijk aan te leren pakket, volledig
gebaseerd op de intuïtieve Windows-gebruikersinterface.
Uiterst flexibel en zeer eenvoudig in gebruik.

Minimale systeemeisen:
Intel Pentium of hogere processor.
Min 16 Mb vrije Ram.
Min 80 Mb beschikbare schijfruimte.
Cd-rom-lezer.
Windows 32-bit.
Monitor met minimale resolutie van
800 x 600 punten (minimum 256
kleuren aanbevolen).
Muis.

www.c-logic.be

Alle velden uit de, voor het
document, relevante fiches
staan ter beschikking voor
afdruk.

Naast alle velden uit de voor het gekozen document relevante
fiches beschikt u ook over zogenaamde systeemwaardes zoals de
datum, de tijd, de naam van de gebruiker en dergelijke. Ook
rekenvelden en totalisatievelden kan u toevoegen aan uw afdrukken. Op die manier bouwt u met enkele eenvoudige formules de meest geavanceerde lijsten.
Bij het afdrukken volstaat het de gewenste variant aan te klikken
om uw gepersonaliseerde afdrukken te produceren.

KWINK

Venice

Verschillende lettertypes en zelfs kleur behoren
tot de standaard mogelijkheden.

Dankzij zijn uniek en visueel concept is de
lay-out-editor een pareltje van gebruiksgemak!

Uw lokale verdeler

Het ideale pakket voor
boekhouding en facturatie
onder windows
• krachtig en snel
• gebruiksvriendelijk
• eenvoudig in gebruik
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C-LOGIC legt zich reeds sedert 1985 toe op de
ontwikkeling van uiterst gespecialiseerde programma's voor
boekhouding en facturatie. Onder het motto "Boekhouden
wordt een plezier" maken wij voor u dagelijks werk van meer
verfijnde, snellere en creatievere administratieve software.
Daarbij is het onze ambitie om alleen producten te brengen
van superieure kwaliteit tegen betaalbare prijzen.
Venice voor Windows is opnieuw een sprekende getuige van
die traditie. Met onze robuuste programmatuur voor het
DOS-platform als vertrekpunt, werd elk programmaonderdeel minutieus van A tot Z herschreven. Daarbij werd
niets aan het toeval overgelaten om er onze jarenlange
ervaring en de input van talloze gebruikers in te verwerken.
De nieuwe software is daardoor bijzonder actueel en perfect
afgestemd op de vele bijkomende mogelijkheden die de
Windows-omgeving biedt. In ieder geval veel meer dan
zomaar een kopie van het bestaande DOS-gamma maar
échte, professioneel ontwikkelde, Windows-software van de
bovenste plank!

Venice voor Windows
De jarenlange ervaring en de input van duizenden gebruikers maken
van C-LOGIC dé specialist bij uitstek waarop u kan rekenen voor het
bouwen van een compleet, actueel en voortdurend evoluerend
Windowspakket.

Doordat het pakket in zijn basisuitvoering reeds zo veel functionaliteiten
meekrijgt dekt het al snel de behoeftes van zelfs de meest veeleisende
gebruiker. Venice voor Windows kan bijvoorbeeld zonder moeite overweg met een onbeperkt aantal dossiers en boekjaren, en ook de verwerking van vreemde valuta kreeg het programma standaard mee.
Wilt u nog verder gaan, dan kan u dankzij de modulaire opbouw zelf
een oplossing samenstellen die perfect afgestemd is op uw behoeftes.
Zo krijgt u precies die functionaliteiten die u nodig heeft, zonder overtollige belasting en, ook belangrijk, zonder overtollige kosten.

Specialisatie en engagement
Met onze software vertalen we onze specialisatie en engagement in een blijvend competitief voordeel voor u. Daartoe
volgen wij voor u de steeds evoluerende en alsmaar complexer wordende wetgeving op de voet. Daarom ook behoren de
meest recente informatica-ontwikkelingen tot ons dagelijks
onderzoeksterrein en hanteren we uitsluitend de strengste en
meest actuele normen op vlak van software-ontwikkeling. Al
onze programmatuur wordt ontwikkeld in C++, waarbij
strikt volgens een object-georiënteerd model wordt gewerkt.
Niet de makkelijkste weg voor onze ingenieurs, maar wel de
veiligste voor uw investering.
Want C-LOGIC software is daardoor niet alleen zeer toekomstgericht, maar wellicht nog belangrijker, volkomen
onafhankelijk van gelijk welke ontwikkeltool of derde partij.

Het hoofdmenu toont alle actieve dossiers en boekjaren in een overzichtelijke
boomstructuur. Eenvoudig aanklikken volstaat om een onderdeel te selecteren.

Het volume aan gegevens is
in de praktijk onbeperkt. Er
kunnen tot 10.000 lijnen per
document ingegeven worden.

Daarnaast stelt C-LOGIC volkomen gratis haar eigen newsserver ter beschikking. Een unieke service die u toelaat om
permanent met collega-gebruikers van gedachten te wisselen,
vragen te stellen en zelfs oplossingen aan te bieden!

Even dubbelklikken op de getoonde verkleining en u krijgt het beeld
onmiddellijk op ware grootte. Op het eerste zicht misschien een gadget,
maar het laat u bijvoorbeeld wel toe om beelden, foto's of tekeningen,
rechtstreeks te koppelen aan een documentlijn of een basisfiche.

Ingave van een verkoopfactuur
(optie Facturatie & stock).

Ingave van een aankoopdocument
(optie Boekhouding).

De ingebouwde calculator.

Het spreekt voor zich dat u met Venice voor Windows alle basisdocumenten kan inbrengen. Dit kan volledig manueel, maar u kan
ook vertrekken van vooraf aangemaakte "voorstellen".
Zo'n voorstel kan u oproepen tijdens de ingave, of
indien u dat wenst, koppelen aan een klant of een
leverancier zodat het automatisch wordt ingevuld
bij het opstarten van een nieuw document.

Meerkeuze-lijsten, die u zelf kan
bijwerken, besparen tikwerk
(voorbeeld artikelfiche - optie
Facturatie & stock).

Natuurlijk zijn de basisfiches voor klanten en leveranciers aanwezig. Maar ook onmisbare hulpbestanden voor
munten, landen, postcodes en koersen werden niet vergeten, deze worden trouwens standaard én vooraf ingevuld meegeleverd.

Voor de opslag van al die gegevens maakt Venice voor Windows gebruik
van zeer geavanceerde database-technologieën. Dit levert niet alleen uitzonderlijk hoge performanties op, mede daardoor kan het pakket ook in
verschillende configuraties aangeboden worden. Voor wie stand-alone wil
werken, op één enkele PC, is er de "workstation" oplossing, voor de
kleinere netwerken tot vijf computers de "workgroup" configuratie.
Voor grotere netwerken tenslotte, of waar centraal beheer primeert, is de
"Client/server-versie” aangewezen.
Venice voor Windows is een écht 32-bits programma en maakt optimaal
gebruik van de multi-tasking mogelijkheden van het onderliggende operating system. De verschillende programma-onderdelen kunnen meerdere
keren worden opgestart, maar ze "weten van mekaar" en passen onderlinge afspraken toe om de ingebrachte gegevens te beschermen.

Perfecte ondersteuning
Krijgt u het tijdens het gebruik van het programma toch even
moeilijk? Geen nood, de C-LOGIC helpdesk geniet een onbesproken reputatie. Nadat u zich officieel als gebruiker bij CLOGIC heeft geregistreerd, kan u via elektronische mail, de
C-LOGIC website of via fax al uw vragen formuleren. Tijdens
de kantooruren krijgt u, via dezelfde weg, binnen de kortste
keren antwoord. Of, indien nodig, bellen we u op.

Uitgebreide uitwisselingsmogelijkheden van gegevens met andere
programma's (via ODBC en/of OLEDB) zijn eveneens standaard. Van
niet te onderschatten belang voor wie zijn gegevens ter beschikking
wil stellen van andere kantoortoepassingen of bijvoorbeeld een
e-commerce applicatie.

Met Venice voor Windows doet u precies wat u verwacht: op een uiterst
comfortabele, praktische en vooral consistente manier uw administratie
voeren, in samenspraak en harmonie met de andere programma's die u
dagelijks nodig heeft.
Het volume aan gegevens dat u met Venice voor Windows kan verwerken is in de praktijk zo goed als ongelimiteerd. De grootte van de bestanden, het aantal basisfiches voor klanten en leveranciers bijvoorbeeld, en
ook het aantal documenten worden slechts beperkt door de opslagcapaciteit van uw computer of netwerk. Bovendien kunnen er per document tot 10.000 lijnen worden ingebracht.

Gegevens verslepen van
en naar andere applicaties...
(voorbeeld maandsaldo’s
uit de boekhouding naar
Microsoft Excel).

Natuurlijk willen we u zoveel mogelijk tikwerk besparen. Daarom
zijn verschillende velden voorzien van een meerkeuze-lijst die u zelf
onbeperkt kan uitbreiden. Dit zorgt niet alleen voor tijdwinst, consequent gebruik ervan garandeert ook nog een consistente schrijfwijze.

De ingave van alle gegevens gebeurt steeds op dezelfde herkenbare manier.

Performant en gebruiksvriendelijk
Venice voor Windows blinkt meer dan ooit uit door zijn
betrouwbaarheid, performantie en gebruiksvriendelijkheid.
Het programma laat zich niet alleen bijzonder makkelijk en
in een mum van tijd installeren, door de perfecte integratie
met de intuïtieve, u vertrouwde Windows-gebruikersinterface, bent u ook in geen tijd productief.

Diezelfde verregaande integratie met uw favoriet e-mailprogramma laat u
ook toe om zonder omwegen beroep te doen op de elektronische diensten van C-LOGIC. Om bijvoorbeeld een bericht te versturen naar support@c-logic.be volstaat een druk op de knop. Alle basisgegevens worden
automatisch ingevuld, u hoeft enkel nog uw vraag te formuleren en op
de verzendknop te drukken.
Gebruiksgemak wordt in de eerste plaats bepaald door een consequent
aanwenden van doorzichtige, goed gestructureerde, en duidelijk opgebouwde ingaveschermen waarin de ingave van alle gegevens steeds op
dezelfde herkenbare manier gebeurt. In Venice voor Windows hebben
we daar bijzonder veel aandacht aan besteed. Of u nu klanten, leveranciers, algemene rekeningen, artikels of documenten inbrengt, dit
gebeurt altijd op eenzelfde herkenbare manier. Alles wat u intikt wordt
onmiddellijk op geldigheid gecontroleerd.

In numerieke velden kan u zelfs rechtstreeks in het veld formules
intikken die onmiddellijk worden uitgerekend en vervangen door het
bekomen resultaat! Of, u kan beroep doen op de calculator. Met één
toetsaanslag kan u ermee de som van een reeks aangeduide getallen
bepalen of omrekeningen tussen verschillende munten doen. Het
bekomen resultaat kan u door een druk op de Enter-toets overbrengen naar het veld waarop u momenteel staat. Om de ingave van
foutieve gegevens zoveel mogelijk te beperken, krijgt u bovendien
voor elk veld onderaan het scherm een begeleidende tekst te zien.
En, afhankelijk van de context en de reeds ingebrachte gegevens,
worden bepaalde velden en knoppen aan- of afgezet.

De C-LOGIC website staat 24 uur
op 24 ter beschikking voor het
opzoeken van informatie betreffende de software of ermee gerelateerde onderwerpen.

Tijdens de ingave van documenten kan u b.v. on line een klant, een
leverancier of een algemene rekening bijmaken en ook wijzigen.
Of... op basis van gegevens uit die basisfiches, onmiddellijk e-mail versturen met uw mail-software en toegang krijgen tot het Web met uw
vertrouwde internet-browser.

Uw vertrouwde internet-browser wordt
opgestart en automatisch wordt het
www-adres uit de basisfiche ingevuld.

Een e-mailbericht versturen naar support@c-logic.be. Alle basisgegevens worden automatisch voor u ingevuld.

Ook het verslepen van gegevens van en naar andere toepassingen
behoort standaard tot de mogelijkheden. En... ongetwijfeld zal ook
op uw desktop de ingebouwde C-LOGIC doorstuurfunctie zijn
onnoemelijk nut bewijzen. U kan ermee een selectie van gegevens
uit de basisfiches doorsturen naar elke gewenste applicatie. Het is
daarbij net alsof u die gegevens opnieuw zou intikken.
Aan alle basisfiches én ook
aan alle documenten kan u
een foto of een
andere afbeelding koppelen.
Daarbij worden
de meest gangbare bestandsformaten zoals
GIF, EMF, TIFF,
JPEG en BMP
ondersteund.
De ODBC-bestandsbeschrijvingen
zijn standaard ter beschikking.

Voor u het weet heeft u met Venice voor Windows een pak waardevolle
gegevens geproduceerd. U wil die gegevens natuurlijk raadplegen en liefst
ook afdrukken volgens door uzelf opgestelde selectie- en zoekcriteria.
Geen nood, u beschikt over tal van opzoekmogelijkheden en ingebouwde
rapporten om alle gegevens te raadplegen en af te drukken.
Alle afdrukken stuurt u naar keuze naar de printer of naar een bestand.
Maar, u kan ook vooraf een afdrukvoorbeeld bekijken op het scherm. En,
elke getoonde bladzijde kan u daarbij onmiddellijk via e-mail versturen.
U ziet, Venice voor Windows heeft werkelijk alles wat u van een hedendaags administratief pakket verwacht. Het is niet alleen heel makkelijk aan
te leren, het is ook supereenvoudig in gebruik.
Het bestek van deze folder laat natuurlijk niet toe om u alle facetten van
een dergelijk compleet pakket te laten zien. Daarom... vraag uw verdeler
om verdere informatie, of bezoek onze website en maak nader kennis
met Venice voor Windows!
Het C-LOGIC team.

