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Synchronisatie voor UNIT4 Multivers
Synchronisatie voor UNIT4 Multivers zorgt er voor dat u in
het geval van meerdere administraties toch eenvoudig het
beheer kunt blijven doen van stamgegevens zoals artikelen,
relaties (debiteuren / crediteuren) en het grootboekschema.
Meerdere administraties
Als u verantwoordelijk bent voor het beheer van meerdere
administraties herkent u vast het probleem dat deze
administraties één grootboekschema hebben dat na verloop
van tijd toch niet meer helemaal gelijk blijft. Of dat die
crediteur in de ene administratie helaas toch een ander
crediteurnummer heeft gekregen dan in de andere
administratie. Het wijzigingen van adresgegevens of
telefoonnummers kost meestal veel tijd en vroeg of laat
wordt er een keer een administratie vergeten met de
bekende gevolgen dat uw verkeerde gegevens gebruikt.
Vergelijken filialen
Als u bijvoorbeeld meerdere filialen heeft is het handig dat
deze hetzelfde rekeningschema gebruiken. Daarmee kunt u
eenvoudig de kosten en opbrengsten van de verschillende
filialen vergelijken. Maar daarvoor moet u er wel voor
zorgen dat het rekeningschema van deze administraties
gelijk is en blijft, handmatig een bijna onmogelijk opgaaf.
Oplossing
Naar aanleiding van dit soort praktijksituaties hebben een
oplossing gemaakt om ook met UNIT4 Multivers te kunnen
werken met centraal beheerde stamgegevens. Hiervoor zijn
zelfs verschillende werkwijzes mogelijk.
U kunt de Holding administratie gebruiken voor het centrale
beheer van de stamgegevens en deze synchroniseren naar
de administraties van de andere (dochter-)bedrijven.
U kunt er ook voor kiezen de stamgegevens in een aparte
administratie te beheren waar alleen deze stamgegevens
aanwezig zijn.
Werking
De synchronisatie kan op verschillende manier worden
uitgevoerd, handmatig of bijvoorbeeld via de Windows
Taakplanner. De gegevens worden direct via ODBC
gesynchroniseerd, maar voor debiteuren en crediteuren is
dit in een bestaande situatie ook mogelijk met de UNIT4
Business Connector.
Informatie
Bent u ook al lang op zoek naar een methode om centraal in
één administratie de stamgegevens voor alle andere
administraties te beheren? Neem dan direct contact met ons
op en wij zullen u precies vertellen wat wij op dit gebied voor
u kunnen betekenen.
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