
 

        

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Bent u klaar voor 2015? 

 
Beste relatie,  
 
Nog 6 weken te gaan en dan sluiten we 2014 af. Veranderingen volgen 
elkaar snel op. Reden genoeg om uw administratie te onderwerpen aan een 
kleine APK. Pas uw administratie tijdig aan en voorkom problemen in het 
nieuwe jaar. Met deze nieuwsbrief informeren wij u graag over enkele 
belangrijke zaken. Bent u klaar voor 2015? 
 
Met vriendelijke groet, 
UNIT4 Business Software B.V. 
 
Paul van Baar  
Manager Services en R&D  

 

 
 
 
Release 2015.01 
 
Op 2 oktober jl. is Release 2015.01 geannonceerd. Werkt u nog niet met de 
nieuwste release van FIS2000 of FMS? Lees waarom het van belang is om 
regelmatig een upgrade uit te voeren.  
lees verder  
 

 

 
 
 
Is uw besturingssoftware up-to-date? 
 
Indien u gebruik wenst te maken van de nieuwe software van UNIT4 dan is 
het van belang dat u vooraf controleert of uw IBM besturingssoftware nog op 
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Webinars 
 
Eenduidig en eenvoudig 

rapporteren met de UNIT4 

SBR Manager 

Dinsdag 25 november, 

aanvang 13.30 uur. 

Klik hier om u in te schrijven. 

 

Dynamische jaarovergang 

met FIS2000 

Dinsdag 2 december, 

aanvang 13.30 uur. 

Klik hier om u in te schrijven.  

Uw jaarrekening opstellen 

met UNIT4 Audition 

Woensdag 3 december, 

aanvang 13.30 uur. 

Klik hier om u in te schrijven. 

 

Mis de webinars niet en 

schrijf u snel in! Wilt u een 

collega uitnodigen? Stuur 

deze e-mail door en laat uw 

collega zich eveneens 
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het vereiste niveau is. Het betreft OS/400 en WebSphere Application Server.  
lees verder  
 

 
 
 
UNIT4 kan u helpen 
 

Wij zijn ons er van bewust dat het niet voor iedere organisatie is weggelegd 

om zomaar de overstap te maken naar de nieuwste versie van de UNIT4-

programmatuur. Onze specialisten zijn u graag van dienst om u daarbij te 

helpen. U kunt contact met ons opnemen voor advies, maar indien u het op 

prijs stelt om de upgrade met hulp van, of volledig door UNIT4 te laten 

uitvoeren dan behoort dat zeker tot de mogelijkheden. De werkzaamheden 

kunnen plaatsvinden tijdens kantooruren, maar ook in de avonduren of in het 

weekend.  

Wilt u meer weten of heeft u andere vragen over Support? Neemt u dan 

geheel vrijblijvend contact op met de Afdeling Planning, telefoon +31 88 247 

14 34 of mail u4bs.blinc.planning@unit4.com. 

Let op er is veel vraag naar ondersteuning, reageer daarom snel! 

Hebt u vragen, opmerkingen of suggesties voor verdere verbetering van 

onze software of dienstverlening? Laat het ons s.v.p. weten op 

https://my.unit4.com. Hier kunt u tevens terecht voor informatie over de 

laatste ontwikkelingen van onze software. 
 

 

 
 
 
Jaarovergang 
 

Voor het aanbreken van het nieuwe kalenderjaar wordt vaak nagedacht over 

de inrichting van het nieuwe boekjaar. Soms zijn er geen, of slechts een 

beperkt aantal wijzigingen, maar in bepaalde gevallen is het raadzaam om 

de bestaande inrichting nog eens kritisch onder de loep te nemen en 

aanpassingen door te voeren.   

Daarnaast is er de jaarovergang. Hoe gaat dat ook al weer, ben ik in staat 

om dat zelf te doen of is het wenselijk dat ik daarbij hulp inroep van UNIT4? 

Speciaal voor de gebruikers van FIS2000 is er de module Dynamische 

Jaarovergang. 

Webinar 

Hebt u interesse in deze module of wilt u meer weten? Schrijf u dan geheel 

vrijblijvend in voor het webinar Dynamische Jaarovergang met FIS2000 op 

dinsdag 2 december 2014, aanvang 13.30 uur. Klik hier om u in te schrijven. 

lees verder 
 

 

 
 

inschrijven. 

 

Techniek 
 
Hebt u vragen over het 
volgen van een webinar of 
ondervindt u problemen?  
Bekijk de veelgestelde 
vragen over webinars  

 

Volg UNIT4 
 

     

 

Contact 
 

 

UNIT4 Business Software 

B.V. 

Papendorpseweg 100 

3528 BJ Utrecht 

Postbus 5005 

3502 JA Utrecht 

 

Telefoonnummer algemeen: 

+ 31 88 247 17 77  

Telefoonnummer support: 

+ 31 88 247 24 72 

unit4bs@unit4.com  
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Werkkostenregeling 
 
Vanaf 1 januari 2015 is de werkkostenregeling van kracht en dient u deze 
regeling als werkgever toe te passen. De tijd dringt, maar veel werkgevers 
zijn nog steeds huiverig om ermee aan de slag te gaan. Toch is het 
belangrijk al een aantal zaken duidelijk te hebben en uw administratie hier, 
vóór aanvang van het nieuwe boekjaar, op in te richten.  
lees verder  
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