Prijslijst – Bestelbon
Popsy SaaS voor KMO
Prijs/maand

Prijs/jaar

Algemene boekhouding

50

600

Banklink (in & uit)
Analytische boekhouding
Budgettaire boekhouding
Afschrijvingsbeheer
Jaarrekeningen ‐ balans (België)
Link Excel Add‐in (per gebruiker)
Natuurlijke persoon
Intrastat module
Dubbel boekhoudplan
Cashflow module
Validatie module

15
25
15
15
15
35
15
15
10
15
15

180
300
180
180
180
420
180
180
120
180
180

Commercieel beheer (Facturatie)
Kassabeheer
Beheer aankoop leveranciers
Serienummer beheer
Stockbeheer

50
15
15
15
15

600
180
180
180
180

1 bijkomende gebruiker

50

600

1 bijkomende dossier

15

180

Beheer van Club & verenegingen

50

600

Beheer

AANVULLENDE INFORMATIE VOOR SAAS ‐ AANVRAGEN

Boekhoudplan
MAR 4 cijfers + parameters
MAR 6 cijfers + parameters
VZW onderworpen

MAR 6 cijfers vrijgesteld
MAR 4 cijfers vrijgesteld
VZW niet onderworpen

Voorkeur logingegevens
Login : (9 kar max) …………………………………………...……………………………………Wachtwoord
Bedrijf :
…………………………………………...……………………………………BTW : ……………………………………………….
Mevr/Mr :
…………………………………………...……………………………………
Adres :
…………………………………………...……………………………………N° : ……………….
Postcode
…………………Gemeente : ………….……………………………….…………………………………….…….….….
e Mail :
…………………………………………...……………………………………………..…………………………..…………..
Tel : …………………………………………………. Fax :
……………………………………….. GSM :
………………………
Vorige Popsy serienummer : …………………………

Handtekening
Ik verklaar kennis genomen te heben van de algemene

Beschikken jullie over bestaande Popsy dossiers,
gelieve deze naar support@allegro.be
per mail te struren

voorwaarde van de licentie, ref 2013‐01‐01 die op pagina 2
vermeld zijn en ze te aanvaarden,

Datum :

Alle prijzen worden uitgedrukt in € excl. BTW ) ‐ Geldig vanaf 24 ‐ januari 2013
Allegro Software Belgium South

Allegro Software Belgium North

Chaussée de Louvain 435 ‐ 1380 Lasne
Tel: 02 371 49 11

Fax: 02 371 49 00

Provinciesteenweg 535 ‐ 2530 Boechout
sales@allegro.be

Tel: 03 612 55 11

Fax: 03 612 55 00
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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.

Allegro Software Belgium North

Provinciesteenweg 535 – 2530 Boechout
T: 03/454 33 00 F: 03/454 07 21

Allegro Software Belgium South

sales@allegro.be

Chaussée de Louvain 435 – 1380 Lasne
T: 02/352 83 20 F: 02/352 83 40

POPSY FINANCIAL
Algemene Boekhouding

Afschrijvingsbeheer



















Belgische of Luxemburgse
Multi‐parameters
Officiële afdrukken
Drietalig
99 boekjaren per dossier
Vereenvoudigde facturatie
Automatische afpunting
(manueel of gedeeltelijk)
Dossiermodellen
Automatische archivering
Elektronische facturatie (e‐Invoicing)
Consolidatie
Modelboekingen
Toegang per groep en per gebruiker

Natuurlijke persoon








Specifiek vereenvoudigd boekhoudplan
Privé en Professioneel percentage
Beperking van de toegelaten uitgaven
Gebruik van categorieën voor speciale lijsten
« Natuurlijke personen
Specifieke en gepersonaliseerde jaarrekening
Afsluiting met of zonder overdracht (parameter)

Bank link (in & uit)

Import en export bank bestanden
(CODA, SEPA, via ISABEL, CODABOX…)

Automatisch boeking (derden + algemeen)

Automatisch afpunting.
Analytische boekhouding (1 plan)





Analytisch beheer op mono‐plan
Automatische verdeling volgens aangegeven
percentages, bedragen en hoeveelheden
Budget gelinkt
Verbinding met de Algemene Boekhouding.



Beheer van de jaarrekeningen – balans (België)







Analytische definitie op verschillende niveaus
analytische gekoppeld aan algemene rekeningen
om een snelle ingaven te vergemakkelijken.
Analytische titelrekeningen

Budgettaire boekhouding







Klanten, leveranciers, algemene‐ en analytische
Aanmaak van een budget per rekening of per
groep van rekeningen.
Mogelijkheid om meerdere budgetten per
rekening
Budgetrapporten.
Evaluatie van de budgetten in vergelijk met de
werkelijke cijfers.

Volledige of verkorte jaarrekeningen
Details en verplichte sociale bijlagen
Automatisch aanmaken van het XBRL
bestand
Beheer van de 21 standaard ratio's van de
Nationale Bank met mogelijkheid tot
wijzigen.

Link Excel Add‐in




Geïntegreerde module in Microsoft Excel
Alle gegevens dynamisch beschikbaar in
Excel.
Laat toe gepersonaliseerde Excel sheets op
te maken

Instrastat beheer



Parameters in de artikelfiches.(Beheer)
Specifieke ingaven voor aan‐ en
verkoopfacturen.

Dubbel boekhoudplan




Alternatieve rekening
Lijsten voor beide rekeningtypes.
Geschikt voor buitenlandse
boekhoudplannen

Cashflowbeheer



Analytische boekhouding pro (multi‐plan)



5 beschikbare methode
prorata temporis, jaarlijkse of periodieke
afschrijvingen,
automatische boeking van afschrijvingen.




Grafische overzicht van uw cash
Huidige en toekomstige overzicht
(Functie van de geboekte docs.
Simulaties
Specifieke lijsten

Validatie van documenten




Voorbereiding van documenten
Gescheiden validatie en boeking
Controle van de betalingen

Document scanning




Visualisatie gedurende boeking
Link met de boekingen
Snelle overzicht van de gescande
documenten

POPSY FINANCIAL
Beheer
Commercieel beheer – facturatie

Stockbeheer



















Offerte
Bestelling
Verzendnota
Factuur
o
Post
Email
o
Creditnota
Artikelbeheer
Tarieven per familie en per klant
Indexering
Kortingen
Kredietlimieten
Substitutieartikels,
... Intrastat.

Directe verbinding met de boekhouding.
Minimum vereiste: Popsy Boekhouding.
Kassabeheer





toonbank beheer
Kassatickets direct factureren
Codering van verschillende betalingsmanieren
kortingen of verminderingen

Beheer aankopen leverancier





Aankoop
o Bestelling
o Levering
o Facturatie.
Tarificatie multi‐leveranciers
Indexering.
Minimum vereisten:
Popsy Facturatie en Popsy Beheer stockartikels.

Serienummer beheer





Uniek serienummer per stockartikel
Productopvolging
Picking lijst per artikel
Picking per klant

Back Orders
Gedetailleerde artikelhistorieken
Statistieken,

Minimum vereiste: Popsy Facturatie.
Beheer van multi‐depots beschikbaar vanaf de
professional‐versie.

