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STYLEman - Geïntegreerde financiële oplossing 
 
 
 
STYLEman kan worden geleverd met een online financiële administratie. 
 
Tweezijdige communicatie 
Facturen en creditnota’s worden aangemaakt in STYLEman en automatisch doorgeboekt. Hierbij wordt de 
debiteureninformatie meegenomen. In combinatie met het bankboek van de financiële administratie 
worden de betalingen weer verwerkt binnen STYLEman.  
Op het moment dat goederen in STYLEman worden verzonden, wordt een factuur aangemaakt en wordt 
de voorraad in het systeem bijgewerkt. Herwaardering van uw voorraad kan plaatsvinden. Alle voorraad- 
bewegingen in STYLEman (goederenontvangst, verzendingen, retouren, afboekingen en herwaarderingen) 
worden automatisch doorgeboekt naar de financiële administratie. Zowel in de financiële administratie als 
in STYLEman is de waarde van de voorraad zichtbaar.  
 
Kredietbewaking      
STYLEman kent een aantal krachtige functionaliteiten op het gebied van kredietbewaking, bijvoorbeeld: 
 
 Kredietlimieten. 
 Openstaande posten en de mogelijkheid deze te limiteren. 
 Diverse creditcontroles tijdens de orderverwerking. 
 Debiteuren kunnen eenvoudig op ‘hold’ worden gezet en weer worden vrijgegeven. 
 

Multi-company          
Consolidatie en eliminatie van bedrijven naar de holding zit standaard in de software. Kostenfacturen 
kunnen automatisch verdeeld worden over meerdere companies, inclusief automatische rekening courant 
boekingen. Met verschillende banken bestaat een koppeling waarmee bankafschriften automatisch 
worden klaargezet in de financiële administratie. STYLEman kan werken met meerdere valuta’s.  
 
Uitgebreide financiële administratie online 
 

 Altijd en overal real-time toegang tot alle actuele financiële en bedrijfsmatige gegevens.  
 Administraties consolideren 
 Uitgebreide rapportagemogelijkheden, ook gecombineerde en zelf-geformuleerde rapportages  

mogelijk. 
 
Tevreden met uw huidige financieel pakket 
Bent u tevreden over uw huidige financiële pakket en wilt u daar graag mee blijven werken? Dan bieden 
wij onderstaande opties. 
 
 STYLEman kan koppelen met uw huidige financiële pakket. Op basis van uw wensen wordt 

informatie tussen de beide systemen automatisch heen en weer gestuurd. 
 U gebruikt beide systemen los van elkaar. De debiteurenadministratie wordt gevoerd vanuit 

STYLEman. Periodiek (dagelijks, wekelijks, maandelijks) kan op grootboekniveau een journaalpost 
worden aangemaakt in STYLEman die u vervolgens handmatig in uw financiële systeem invoert. 

 
 

 


