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myBase 

HP-Automation myBase is een online pakket met de volgende modules: 

 

1. Archief 

Het online archief is speciaal ontwikkeld om documenten van bijv. verenigingen centraal te 

bewaren. Hiermee gaat er nooit meer iets verloren en kan elk document eenvoudig terug 

gevonden worden door de uitgebreide zoek functie. 

 

2. Artikel 

De artikel module is ontwikkeld om voor u als schrijver uw artikelen overzichtelijk op een rij te 

hebben. Met 1 klik kunt alle artikelen bundelen tot 1 document. 

 

3. Boekhouding 

Bent u als kleine onderneming opzoek naar een eenvoudig boekhoud pakket? Dan bent u 

bij myBase aan het goede adres. Het pakket bevat o.a. Relatie beheer, Debiteuren, 

Crediteuren, Kasboek, Facturatie, Offertes, BTW aangifte. 

 

4. Foto 

Met de foto module bewaart u Uw foto’s op een centrale plaats waardoor alle 

geautoriseerde gebruikers toegang hebben tot uw verzameling. Met 1 klik kunt alle foto’s 

bundelen tot 1 foto album. 

 

5. Inventarisatie cultureel erfgoed 

Deze module is speciaal ontwikkeld voor het vastleggen van culturele erfgoederen in en om 

kerken. 

 

6. Tijdlijn 

Al uw levens of vereniging gebeurtenissen op een rij? Dan is de online tijdlijn ideaal voor u. 

Met deze module kunt u alle gebeurtenissen in tekst of beeld in chronologische volgorde 

vastleggen. 

 

7. Woordenboek 

Het online woordenboek is in staat om uw streek taal digitaal vast te leggen. Op deze 

manier verzameld u een uniek document met woorden en uitspraken welke verloren dreigen 

te gaan 

 

Voor meer informatie of software op maat kunt u altijd contact opnemen: info@hpautomation.nl  
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myBase 

Prijzen: 

 

Basis pakket myBase:        € 150,00 / jaar 

 10Gb opslag ruimte; 

 Onbeperkt aantal gebruikers; 

 Overal toegang tot uw gegevens; 

 Updates van het systeem. 
 

 

Modules: 

Per hoofdmap archief:       € 25,00 / jaar 
Per artikelmap:         € 25,00 / jaar 
Per boekhouding:         € 25,00 / jaar 
Per foto hoofdmap:         € 25,00 / jaar 
Per inventarisatie map:       € 25,00 / jaar 
Per tijdlijn:          € 25,00 / jaar 
Per woordenboek:        € 25,00 / jaar 
 
 
Extra opslag ruimte: 

Per 10Gb extra opslag ruimte:      € 50,00 / jaar 
(10Gb zijn +/- 2.500 foto’s) 

 
 
Eerste maand geheel vrijblijvend op proef. 


