
 

 
 
 
  

 

UNICONTA 
Hét online ERP-platform 

Op zoek naar een betaalbaar en flexibele ERP-

oplossing? 
 

Uniconta is het online ERP-systeem van Erik Damgaard. 

Het is intuïtief en simpel in gebruik. Uniconta biedt 

krachtige functionaliteit op het gebied van financiële, 

logistieke en projectmanagement administratie. De een-

voudige maar krachtige functies stellen u in staat om uw 

onderneming efficiënter en winstgevender te laten zijn. 
 

Uniconta is gebaseerd op de laatste Microsoft-

technologie en is door zijn architectuur makkelijk te 

integreren in uw bestaande IT-omgevingen. Daarnaast is 

Uniconta door middel van een API volledig te koppelen. 

Dit geeft ongekende mogelijkheden om aanpassingen 

door te voeren zonder dat dat conflicten zal geven bij 

latere updates van Uniconta.  
 

Daarnaast stelt Uniconta gebruikers in staat om zelf 

velden en tabellen aan te maken en deze vervolgens 

weer in eigen rapporten en BI-overzichten te gebruiken. 

Overige kenmerken zijn onder andere de snelheid, de 

performance en de beschikbaarheid van ruim twintig 

talen.  
 

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? 

Maak eenvoudig een afspraak voor een demo. 

 
 
 

Uniconta in het kort 
 

• Postmodern ERP 

• Schaalbaar 

• 100% Cloud based 

• Internationaal 

• Volledige API-ontsluiting 

• Data encrypt opgeslagen 

• DNA ontzorgt u tijdens de 

implementatie 

 



  
Algemeen 
 

Topsnelheid 

Uniconta is geoptimaliseerd voor de dagelijkse 

boekingen, waarbij snelheid belangrijk is. Dankzij de 

unieke technologie en nieuw ontwikkelde ERP-

server, die gebaseerd is op de nieuwste en beste 

ontwikkeltools ter wereld, overtreft Uniconta zelfs 

lokaal geïnstalleerde applicaties in snelheid.  

 

Stabiliteit 

Uniconta werkt zelfs als de computer op uw 

werkplek in de slaapstand staat, wat aangeeft hoe 

stabiel de software is. Dit betekent dat u de 

computer in de slaapstand kunt laten staan en 

verder kunt werken wanneer u thuiskomt.  

  

Aangepaste instellingen 

Uniconta kan worden ingesteld met behulp van 

zowel standaard- als aangepaste instellingen binnen 

dezelfde toepassing. Dit geldt ook voor accounts. 

Bovendien werkt Uniconta met een onbeperkt 

aantal toepassingen per klant. 

 

Valuta’s  

Alle onderdelen van Uniconta ondersteunen 

meerdere valuta's, of het nu gaat om financiën, 

debiteuren of crediteuren. 

 

Taal  

Uniconta wordt geleverd in ruim twintig talen, zodat 

werknemers van multinationale bedrijven Uniconta 

in hun eigen taal kunnen gebruiken en bijvoorbeeld 

facturen in verschillende andere talen kunnen 

opstellen. 

 

Snelle installatie 

Alle relevante brongegevens kunnen eenvoudig 

worden ingesteld.  

 

Zoekfunctie 

Uniconta heeft een unieke zoekfunctie, waarmee de 

gebruiker zoekcriteria kan kiezen en kan zoeken met 

behulp van eigen tekst. Op deze manier vindt u altijd 

wat u zoekt. U kunt ook zoeken op intervallen van 

bijvoorbeeld producten, klanten en groepen met 

behulp van onze boekhoudkundige filters. 

 

Aangepaste velden en tabellen 

Indien nodig kunnen extra velden en/of tabellen 

worden aangemaakt. 

 

 

 
Modules 

 
Financieel 
De financiële module vormt de basis van Uniconta. 

Alle andere modules zijn geïntegreerd met de 

financiële module. Dit betekent dat alle transacties 

die in de andere modules worden gemaakt 

automatisch worden geboekt in de financiële 

module, zonder extra handelingen. 

 

Verkoop 

De verkoopmodule biedt klantbeheer, openstaande 

posten beheer en verkooporder management. De 

module is geïntegreerd met de financiële module en 

komt met een schat aan rapportage- en analyse- 

tools. Verder is het mogelijk om met meerdere 

prijslijsten en handelsovereenkomsten te werken.  

 

Inkoop 

De inkoopmodule biedt alle functionaliteit die nodig 

is om uw leveranciers en inkooporders te beheren. 

Uniconta ondersteunt functionaliteit zoals het 

maken van betalingsbestanden, inlezen van 

prijslijsten, verwerken van gescande bonnetjes, UBL-

facturen en diverse andere interfaces. U kunt vanuit 

een besteladvieslijst uw inkooporders maken en 

koppelen aan uw verkooporders.  

 

Voorraad 

In de voorraadbeheermodule kunt u uw artikelen en 

voorraad beheren. Uniconta ondersteunt het 

gebruik van handels-, assemblage-, productie- en 

serviceartikelen. Zowel magazijnen en locaties als 

batch- en serienummertracking worden 

ondersteund. De voorraadmodule wordt geleverd 

inclusief productieorder management 

functionaliteit. 

 

Projecten 

In de projectenmodule kunt u niet alleen uw 

projecten beheren, maar het biedt ook 

functionaliteit zoals voor- en nacalculatie, 

begrotingen, het kunnen registreren en eventueel 

doorbelasten van uren, kosten, opbrengsten en 

artikelen. 

  

CRM 

De CRM-module biedt functionaliteit zoals lead- en 

prospectmanagement. U kunt offertes maken en 

beheren en deze eventueel omzetten naar 

verkooporders.  
 


