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Onderneem op vol vermogen met 
Unit4 TaskManager!
Uw bedrijf als geoliede machine

Als MKB’er bent u gefocust op ondernemen. Plannen maken, doelen 
stellen en streven naar een hoge efficiency zitten vanzelfsprekend in 
uw bloed. Maar in de dagelijkse praktijk wringt en schuurt het. Werkt uw 
onderneming via ingesleten patronen? Steken u en uw medewerkers 
nog te veel energie in het handmatig verwerken van administratieve 
processen? Dan is het tijd voor de slimme en snelle Unit4 TaskManager! 
Met deze handige software loopt uw bedrijf als een geoliede machine.

“   Automatiseren van regelmatig terug-
kerende administratieve taken vinden we 
belangrijk omdat we hierdoor efficiënter 
en effectiever kunnen werken. Daarom 
laten we Taskmanager volop zijn werk 
doen. Voorheen waren we veel tijd kwijt 
met factureren en inkooporders. Door de 
digitale automatisering van deze taken met 
Taskmanager besparen we tijd én geld 
omdat de modules in het administratieve 
softwaresysteem soepel samenwerken.”
Bunkerbedrijf Neptun B.V.

Onderneem op vol vermogen
Techniek vormt geen beperking. Uw vindingrijkheid 
tot optimalisatie wel. Door kritisch te kijken naar uw 
werkwijze, kan Unit4 TaskManager een zee aan 
administratieve taken volautomatisch verwerken. Ook 
waar u in eerste instantie niet aan denkt! Met deze 
veelzijdige software borgt u de juiste acties en haalt u 
de gewenste informatie op een geschikt tijdstip naar 
boven. Met Unit4 TaskManager onderneemt u op vol 
vermogen!

Voor overige vragen:Voor vragen over de aanschaf: 

“   Beelen Dakdekkers was een van de eersten 
die Taskmanager heeft aangeschaft. Nu 
kunnen we op klantnaam prijslijsten maken 
en deze automatisch verzenden. Scheelt 
me gewoon twee dagen werk per week. 
En we versturen met Taskmanager ook 
automatisch de facturen en reminders. 
Voor het gemak heb ik een snelkoppeling 
‘Taskmanager’ op mijn bureaublad staan. 
Als ik hier op klik wordt alles automatisch 
uitgevoerd en is het zo gepiept.”
Beelen Dakdekkers

Beter presteren
Tel uw zegeningen door de automatsering en 
optimalisering van uw bedrijfsprocessen met Unit4 
TaskManager: voorkom dubbel werk, minimaliseer 
de foutkans en bespaar maximaal tijd én geld! Deze 
handige software sluit namelijk naadloos aan bij uw 
wensen en bij uw onderneming. Unit4 TaskManager 
legt immers automatisch verbanden en koppelt data 
aan elkaar uit bestaande softwarepakketten. Zo krijgt u 
grip op de administratieve processen, kunt u uw bedrijf 
efficiënt sturen en presteert u vooral nog beter!


