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Commercieel beheer (Facturatie)

BOEKHOUDING
Algemene boekhouding
Algemene Belgische of Luxemburgse boekhouding. Multi-parameters, officiële afdrukken, drietalig,
bijhouden van 99 boekjaren per dossier, vereenvoudigde facturatie, automatische afpunting (manueel of
gedeeltelijk), dossiermodellen, automatische archivering, elektronische facturatie (e-Invoice),
consolidatie, modelboekingen, beheer van de toegang per groep en per gebruiker, Com-DCom laag, …
Bank-Link (in & uit)
Beheer leveranciersbetalingen (bestanden of borderellen) met afpunting. Ontvangst betalingen van
klanten (Coda 128). Internationale betalingen. Compatibel met Isabel. Betaalbaarstelling (DOM 80).
BEHEER
Commercieel beheer Facturatie
Facturatie module (offerte/ bestelling/ verzendnota/ factuur/ creditnota). Artikelbeheer: tarieven per
familie en per klant, indexering, kortingen, kredietlimieten, substitutieartikels, ... Intrastat. Directe
verbinding met de boekhouding. Minimum vereiste: Popsy Boekhouding.

Bedrijf:
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… Nr:
………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………
Fax:
……………………………
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Serienummer:
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Reseller:

(Enkel in te vullen indien uitbreiding licentie)
Handtekening:

Ik verklaar kennis genomen te hebben van de algemene
voorwaarden van de licentie, Ref. 2013-01-01, die op pagina 2
vermeld zijn en ze te aanvaarden.
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Ref. 2013-01-01
••• Algemene voorwaarden van de Popsy-licentie•••
1. Algemeen
*De software Popsy, die bestaat uit verschillende modules (de “Modules”) beschreven op
de rectozijde van dit document (de “Software”), mag alleen worden gebruikt in het kader
van een gebruikslicentie die door Allegro Software NV verleend is.
*Deze gebruikslicentie wordt aan de gebruiker impliciet verleend op het ogenblik dat
Popsy Software SA hem de toegangscode meedeelt die aan de gebruikslicentie verbonden
is.
*Elke update van de Software wordt eveneens als “Software” beschouwd.
2. Draagwijdte van de verleende rechten
*Deze gebruikslicentie houdt niet de verkoop van de Software in maar uitsluitend het
verlenen van het recht om de Software te gebruiken onder de hierna omschreven
voorwaarden. Popsy Software
SA blijft eigenaar van alle intellectuele rechten in verband met de Software.
*Het gebruiksrecht wordt uitsluitend verleend ten behoeve van de gebruikelijke activiteit
van de gebruiker. De gebruiker mag slechts één kopie van de Software maken en dit
uitsluitend ter bewaring ervan. Het is hem verboden de bron van de Software rechtstreeks
of onrechtstreeks
terug samen te stellen of te veranderen, de Software te decompileren, uiteen te halen, te
vertalen, aan te passen of anderszins te veranderen en de Software samen te voegen
met gelijk welke andere software.
*De gebruiker mag de Popsy Modules slechts installeren en gebruiken op één enkele
computer. *Het opslaan en het gebruik van de Popsy Modules op opslagapparatuur, zoals
een netwerkserver, veronderstelt dat de gebruiker zich aan het geldende tarief een
“Supplementary User” licentie aanschaft voor elke aparte computer waarop de Software
werkt of geïnstalleerd
wordt, te beginnen met de opslagapparatuur. Een gebruikslicentie mag niet op gedeelde
of gelijktijdige wijze gebruikt worden voor afzonderlijke gebruikers.
*Een gebruikslicentie mag niet aan derden overgedragen, uitgeleend of verhuurd worden
zonder de voorafgaande toestemming van Allegro Software NV. Onder “derden” wordt
elke juridische entiteit verstaan die verschillend is van de gebruiker.
* Op verzoek van Allegro Software NV zal de gebruiker aan Allegro Software NV of aan
een door haar behoorlijk daartoe gemachtigde derde toegang verlenen tot zijn lokalen en
informaticasysteem, om haar in staat te stellen toezicht te houden op de naleving van
deze algemene gebruiksvoorwaarden. * De gebruiker staat Allegro Software NV de
toegang tot zijn informaticasysteem toe via een in de software ingebouwd dispositief om
de eigenschappen van de
door de gebruiker beheerde dossiers onder deze gebruikslicentie waar te nemen. Deze
gegevens kunnen door Allegro Software NV gebruikt worden om na te gaan of de
gebruiker onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden naleeft en voor statistische
doeleinden.
3. De diensten Uppack, Hotpack en Softpack
3.1. De dienst Uppack
*De inschrijving op een Uppack geeft aan de gebruiker het recht om éénmaal per jaar en
op zijn verzoek een door Allegro Software NV ontwikkelde standaardupdate van de
software te verkrijgen.
3.2. De dienst Hotpack
*De inschrijving op de dienst Hotpack geeft de gebruiker het recht om exclusief te
verwerven:
1. Een telefonische hulpdienst uitsluitend voor problemen die de gebruiker heeft bij de
installatie en/of het gebruik van de Software, in overeenstemming met de bepaalde
voorwaarden in artikel 5
hieronder. Indien een probleem niet telefonisch opgelost kan worden, dan kan de
gebruiker bij Allegro Software NV een afspraak maken of een kopie van zijn gegevens
sturen om te trachten het probleem op te lossen of overname PC van op afstand.
2. Een update van de Software, die éénmaal per jaar wordt doorgevoerd, in
overeenstemming met de bepaalde voorwaarden in artikel 4 hieronder.
3. 50% korting op basisopleidingen gegeven in onze lokalen.
3.3. De dienst Softpack
*De inschrijving op de dienst Softpack geeft de gebruiker het recht om exclusief te
verwerven:
1. Een telefonische bijstandsdienst uitsluitend voor problemen die de gebruiker heeft bij
de installatie en/of het gebruik van de Software, in overeenstemming met de bepaalde
voorwaarden in artikel 5 hieronder.
Indien een probleem niet telefonisch opgelost kan worden, dan kan Allegro Software NV
vragen om haar de kopieën van de gegevens op te sturen en/of zich naar de gebruiker
begeven om te proberen het gesignaleerde probleem te verhelpen. Allegro Software NV
oordeelt alleen over de noodzakelijkheid van haar verplaatsingen, die in ieder geval niet
meer dan twee halve dagen per jaar mogen bedragen. Overname PC van op afstand
2. Een update van de Software die één maal per jaar wordt doorgevoerd, in
overeenstemming met de bepaalde voorwaarden in artikel 4 hieronder.
3. Eén maal per jaar, de opleiding van een personeelslid van de gebruiker i.v.m. de
Software bij Allegro Software NV.
3.4. Gemeenschappelijke bepalingen
*Tenzij door de partijen anders is overeengekomen,(i) nemen de diensten Uppack,
Hotpack en Softpack een aanvang op de dag van de ondertekening van dit document en
blijven ze gelden voor 12 maanden,(ii) zullen de diensten na het verstrijken van de eerste
periode stilzwijgend hernieuwd worden voor opeenvolgende periodes van één jaar. Allegro
Software NV of de gebruiker kunnen aan de diensten een einde stellen mits de andere
partij minstens één maand vóór de jaarlijkse vervaldag hier schriftelijke kennis van te
geven voorzover de dienst reeds één jaar van kracht was op deze vervaldag.
4. Updates van de Software
*De verleende gebruikslicentie verleent de gebruiker geen aanspraak op correctieve of
evolutieve updates van de Software.
*Enkel de inschrijving op de dienst Uppack, Hotpack of Softpack geeft aan de gebruiker
het recht om één maal per jaar en op zijn verzoek een door Allegro Software NV
ontwikkelde standaardupdate van de Software te verkrijgen. De diensten Uppack,
Hotpack en Softpack moeten slaan op alle Modules van de Software. De inschrijving op de
dienst Uppack, Hotpack of Softpack verleent de gebruiker geen aanspraak op het gratis
verkrijgen van (i) gelijk welke aanpassingen en aanvullingen van de Software,(ii)
gewichtige veranderingen aan de Software, en (iii) door de wetgever opgelegde
wijzigingen waarvan Allegro Software NV noch de omvang noch de moeilijkheid van de
uitvoering ervan kon hebben voorzien.
*De inschrijving op een dienst die toegang verleent tot de jaarlijkse updates van de
Software, zoals de Uppack, Hotpack en Softpack dienst, is voor de software Popsy
Professional verplicht voor de gehele duur van de licentie.

Indien de corresponderende vergoeding niet jaarlijks wordt betaald, kan Allegro Software
NV de licentie in overeenstemming met artikel 8 ontbinden.*Noch deze gebruikslicentie
noch de diensten Uppack, Hotpack en Softpack houden de levering in van andere diensten
in verband met installatie, telefonische bijstand of de werken ter plaatse dan deze die
uitdrukkelijk in deze algemene voorwaarden voorzien zijn.
5. Bijstand
*Allegro Software NV verschaft toegang tot verschillende vormen van gratis bijstand zoals
beschreven op haar website en op de Popsy CD ROM’s. Allegro Software NV houdt zich
het recht voor om deze vormen van bijstand op elk ogenblik te wijzigen of af te schaffen.
Deze gratis bijstand is bestemd voor de licenties die verleend maar niet gedekt zijn door
een bijzondere bijstandsovereenkomst zoals de Hotpack- of Softpack overeenkomst.
*Elk verzoek tot bijstand of tussenkomst in de Software ná een periode van twee jaar
volgend op de dag waarop de licentie verleend werd, vereist dat men zich een geldige
update aanschaft.
*Allegro Software NV kan ophouden de ondersteuning van de Software te verzekeren,
mits de gebruiker daarvan minstens zes maanden op voorhand in kennis wordt gesteld,
hetzij door Popsy Software SA, hetzij door de Popsy verkoper van wie de Software
verkregen werd.
*De toegang tot de telefonische bijstandsdienst en tot de ondersteuningsdiensten in het
kader van de diensten Hotpack en Softpack is beperkt tot de werkdagen met uitsluiting
van de sluitingsuren van Allegro Software NV van 8.30 tot 12.30 en vanaf 13.00 tot 17.30
uur. De verplichtingen van Allegro Software NV in het kader van deze diensten zijn
inspannings- en geen resultaatsverbintenissen.
6. Waarborgen
*Allegro Software NV waarborgt dat de Software beantwoordt aan de specificaties
vermeld in de met de Software meegeleverde documentatie. Elke andere uitdrukkelijke of
impliciete waarborg, onder andere in verband met maar niet beperkt tot de continuïteit
van de Software, is uitgesloten.
In het bijzonder waarborgt Allegro Software NV in geen enkel geval dat de Software
beantwoordt aan de specifieke behoeften van de gebruiker; deze laatste is als enige
aansprakelijk voor de keuze van de software.
7. Beperking van aansprakelijkheid
*Allegro Software NV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade voortvloeiend uit
een gebruik van de Software dat niet overeenstemt met de technische specificaties die
gedetailleerd vermeld zijn en up-to-date gemaakt zijn in de online bijstand (cf. artikel 5)
en op de website van Allegro Software NV. Als een gebruik dat niet overeenstemt met de
technische specificaties, wordt onder andere beschouwd: het gebruik van de Software om
de gegevens te verwerken in een volgens de technische specificaties ongeschikt
databankformaat of in een informaticaomgeving die niet aan de Software aangepast is.
*Allegro Software NV is niet contractueel of buitencontractueel aansprakelijk voor
indirecte schade, onder andere maar niet beperkt tot financiële of commerciële verliezen,
het verlies van gegevens en de vertraging of onderbreking van de activiteit van de
gebruiker. De gebruiker is als enige aansprakelijk voor het treffen van maatregelen die
nodig zijn voor de bewaring van zijn gegevens.
Allegro Software NV raadt de gebruiker aan om van de gecodeerde gegevens elke
werkdag een kopie te maken op een redelijk aantal fysieke dragers. In dezelfde optiek
moeten de gegevens vóór het kopiëren onderworpen worden aan het onderhoud en de
controle van de coherentie die door hun formaat vereist wordt.
*In elk geval is de contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Allegro
Software NV beperkt tot de som die de gebruiker betaald heeft voor de gebruikslicentie
voor de Software die aan de oorsprong van de schade ligt.
8. Ontbinding van de licentie
*Allegro Software NV kan op elk ogenblik, van rechtswege en zonder enige vergoeding de
gebruikslicentie of de diensten Uppack, Hotpack en Softpack ontbinden, indien de
gebruiker de voorwaarden van de Popsy gebruikslicentie niet respecteert.
9. Schadevergoeding
*De schade voortvloeiend uit gelijk welke schending van deze algemene
gebruiksvoorwaarden door de gebruiker, wordt door de partijen forfaitair geraamd op de
aankoopprijs van de gebruikslicentie, dit evenwel zonder afbreuk te doen aan het recht
van Allegro Software NV om schadevergoeding te eisen voor de integrale geleden schade,
indien deze laatste groter is dan het bedrag van de forfaitaire schadevergoeding.
De betaling van een al dan niet forfaitaire schadevergoeding voor een gebruik van de
Software dat niet overeenstemt met deze algemene gebruiksvoorwaarden, geeft
geenszins aan de gebruiker het recht om dit gebruik voort te zetten.
10. Indexatie
De prijs van het onderhoud wordt berekend aan de hand van de actuele prijslijst en over
alle Programmatuur die onder de toepassing van deze Onderhoudsovereenkomst valt.
Popsy Software SA is gerechtigd prijswijzingen door te voeren. Alle in het bestelformulier
vermelde bedragen in de bijlagen zijn herzienbaar door toepassing van volgende formule:
Pn=Po x (0.80 x (Sn/So)+ 0.20) waar :
*Po de basisprijs is;
*Pn de prijs na herziening. Deze prijs Pn wordt steeds afgerond naar de eenheid van vijf
bovenliggend;
*So de loonindex, op datum van de ondertekening van dit document maandelijks door
AGORIA gepubliceerd en waar de prijs op gebaseerd is (index gebaseerd op nationaal
referentieloon, offertes neergelegd vanaf 11/07/1981 en meer dan 10 arbeiders);
*Sn de meest recente index van de arbeidskosten, gepubliceerd op de herzieningsdatum
door AGORIA. De uurtarieven en de berekeningswijze van de retributie kunnen
daarenboven jaarlijks herzien worden.
11. Toepasselijk recht en bevoegde rechtsmacht
*Deze gebruikslicentie is onderworpen aan het Belgische recht. Elk geschil in verband met
de Software zal uitsluitend worden voorgelegd aan de Hoven en Rechtbanken van Brussel.
*Geen enkele vordering, om welke reden dan ook, zal ingesteld kunnen worden meer dan
twee jaar na het ontstaan van de feiten die ertoe aanleiding geven of, ingeval van een
vordering tot betaling, meer dan twee jaar na de dag van de laatste betaling.
12. Adres en andere gegevens van Allegro Software NV
* Elke mededeling aan Allegro Software NV moet naar het volgende adres gestuurd
worden:
Chaussée de Louvain 435 - B 1380 Lasne. * De huidige website van Allegro Software NV
is www.popsy.com
13. CompanyWeb
CompanyWeb is geen product van Allegro Software NV maar is gebruikbaar via Popsy.
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