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Vrije schijfruimte:
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Besturingssysteem:
Printer:

Pentium 300 Mhz of meer
vanaf 40 Mb
32 Mb of meer
Windows 95, 98, 2000, NT, XP
Matrix- of Laserprinter

Brains is gemaakt door S2A, Doelbeekseweg 8, 8181 HX Heerde, Nederland.
Tel. +31 (0)578 69 5820
e-mail : jseegers@pi.net
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BRAINS is een krachtig informatiesysteem, gemaakt voor het M.K.B. (van 5 tot 300+ medewerkers),
waarbij zeven modules geïntegreerd zijn in één compleet en gemakkelijk te gebruiken systeem.
BRAINS is ontwikkeld met behulp van CLARION5 en werkt op Windows 98 of NT computers, gecombineerd met een NOVELL- of een WINNT- netwerk . Het maakt gebruik van de eigen TOPSPEED
database, maar er kunnen ook andere databases gebruikt worden. (zoals bv. ORACLE, DB2, SQL, e.a.)
BRAINS kent zeven hoofdmodules, nl.:

- Financieel

Een zeer complete financiële administratie met grootboek, debiteuren,
crediteuren en dagboek mutatie verwerking in alle valuta. Zeer uitgebreide
verslaglegging o.a. van gegevens t.o.v. budget, afdelingsgerichte resultaten,
jaaroverzichten etc.

Het effect van BRAINS
Alle onderdelen vormen één geïntegreerd database systeem. Een afspraak in de agenda legt direct
een link naar een contactpersoon van een relatie, waarna een bevestiging via email gemaakt kan
worden. Een storing bij een relatie die een object gehuurd heeft wordt direct doorgegeven aan de
juiste afdeling. Openstaande posten, aanmaningen, kortom de hele orderhistorie is beschikbaar voor
administratie en management. Hiermee is BRAINS 'het' ideale informatiesysteem waarmee uw
onderneming eenvoudig en efficiënt te beheren en te beheersen is.

Eenvoud in gebruik

- Handel

Dit onderdeel bevat Verkoop-, Verhuur-, Inkoop- en Magazijnfuncties voor
afhandeling van alle orders en logistieke zaken. Ook is hier de facturering voor
artikelen en alle bijkomende kosten ondergebracht. Bijzonder is hier de
Registratie, van waaruit allerlei acties gestuurd kunnen worden.

- Projecten

De Projectenadministratie omvat planning, inzet van medewerkers, registratie
van uren, materialen en kosten. De overzichten geven een duidelijk inzicht in de
voortgang en resultaten t.o.v. het (voorgecalculeerde) budget. Facturering vanuit
projecten is mogelijk op basis van fixed-price of nacalculatie.

BRAINS is ontworpen voor het MKB, zoals (technische) groothandel-, service-, productie-, bouwen verhuurbedrijven. In alle modules is dezelfde werkwijze opgenomen, gebaseerd op eenvoud en
duidelijkheid. Of er nu relaties ingevoerd worden of artikelen, de behandeling is volkomen identiek.
Ook de zoekfunctie (QUERY) is volledig in heldere taal uitgevoerd, zodat snel alle informatie terug te
vinden is. De koppeling met Word en Excel is in een aantal situaties direct mogelijk gemaakt.
Rapportering kan met de standaard Clarion Reportwriter maar ook met de Crystal Reportwriter.
BRAINS is gemaakt voor ondernemers die zich richten op hun core-bussiness en vanuit het
informatie-systeem direct willen weten wat de omzet van een relatie of de omloopsnelheid van een
artikelgroep is. Kortom, BRAINS geeft informatie die nu actueel is en niet achteraf door een
verouderd boekhoudsysteem.

- Productie

Materiaal lijsten, werkinstructie en werkopdrachten vanuit handel of
voorraad worden in dit onderdeel inzichtelijk gemaakt.

Mogelijkheden voor later

- Service

Storingsafhandeling bij klanten, de jaarlijkse gereedschapsinspectie (ISO),
planmatig en incidenteel onderhoud gecombineerd met storingsafhandeling is
volledig voorzien in dit onderdeel.

- Kantoor

Relatiebeheer bevat contactinformatie, interesses, mailing en alles wat voor CRM
belangrijk is. De postregistratie is voorzien van archief-, rappel- en opzoekfuncties. Uw medewerkerbestand bevat alle relevante informatie. Het wagen
parkbeheer verzorgt de gegevens van o.a. leaseauto's, tankpasjes, inbouwtelefoons, en afhandeling van schades, reparaties, boetes e.d. van uw medewerkers. Onder diversen vindt U de agenda met acties, de rekenmachine en
uiteraard is de koppeling met Office (en andere pakketten) voorzien!

- Management

Statistiek overzichten, Audit trails en algemene Query functies zijn ruim voorzien.
Het algemene beheer voor standaard tabellen en gebruikers-autorisatie is
opgenomen in een apart onderdeel van BRAINS.

BRAINS is niet alleen ontwikkeld voor nu, maar ook voor de groei van uw bedrijf of organisatie. Of er
nu begonnen wordt met een enkele PC of een klein Windows netwerk, dankzij de geavanceerde
database en internet techniek die aanwezig is binnen BRAINS, groeit het pakket mee met de bedrijfsbehoeften. Uniek is bijvoorbeeld de mogelijkheid om via het inernet de databases op filiaal en
hoofdkantoor te synchroniseren. Ook specifieke wensen kunnen worden opgenomen in de modules,
zodat de functionaliteit toegespitst wordt op bedrijfseigen situaties.

Achtergrond
BRAINS is ontwikkeld door Seegers Automatiserings Adviezen (S2A). De solide basis voor BRAINS is
gelegd in 1983 in de DOS-omgeving en van daaruit is het verder ontwikkeld voor diverse
besturingssystemen zoals Unix, Novell etc. Later kwamen hier de verschillende Windows varianten
bij. De ruim dertigjarige ervaring van S2A, gecombineerd met een rijke schakering aan klantgerichte
oplossingen, is terug te vinden in het gedegen ontwerp van BRAINS.

