
Specialister i 
ERP-systemer
til foreninger og forbund  
samt kommuner og  
organisationer

Når administration, økonomi, afdelings- og medlemsstyring skal samles i 
ét system, er WinKAS den helt rette løsning. WinKAS er et let, brugervenligt 
økonomi- og ERP-system, som er målrettet organisationer og foreninger.

”Vi har størrelsen, som giver de nødvendige kompetencer 
og den rigtige leveringssikkerhed, men er samtidig ikke 
for store til at udvikle individuelle løsninger.”

Hvorfor vælge WinKAS
og MB-Gruppen?

 

Vi har en god økonomi, en fornuftig omkostningsstruktur og frem for 
alt erfarne og kompetente medarbejdere, hvilket er din garanti for et 
samarbejde i særklasse.

WinKAS A/S har altid været kendt for sin villighed og fleksibilitet vedrørende 
integration og specialudvikling og fungerer som en sparringspartner, som 
med 100% loyalitet og tavshedspligt altid følger dig hele vejen til målet.

WinKAS A/S sætter en ære i ethvert samarbejde med vores kunder og kan 
tilbyde at være en aktiv medspiller i jeres it-struktur.

Vi sigter på partnerskaber med fokus på langsigtet samarbejde.

Bakkegårdsvej 2B 
8240 Risskov 
Danmark

E-mail: salg@winkas.dk

Tlf.: 7020 6474          www.winkas.dk

WinKAS 
kundereferencer 
Antallet af kunder i MB-Gruppen 
overstiger 25.000, hvoraf de 3.500 
kan tilskrives WinKAS A/S. Antallet 
for WinKAS dækker alt fra almindelige 
foreninger til større organisationer/
kommuner samt detailforretninger 
overalt i Danmark.

Et udpluk af større kunder 
hos WinKAS A/S:

•  Aarhus Kommune

•  Silkeborg Kommune

•  Roskilde Kommune

•  Brøndby Kommune

•  Vordingborg Kommune

•  Horsens Kommune

•  Svendborg Kommune

•  Vesthimmerland Kommune

•  Forbundet Arkitekter og designere

•  Dansk Handicap Organisationer

•  Danmarks Biavlerforening

•  Billedkunsternes Forbund

•  Danske Landskabsarkiteker

•  Dansk Brystkræfts Organisation

•  Thyreoidea Landsorganisation

•  Danmarks bløderforening

•  LandboUngdom & 4H

•  Propa Prostakræftforening

MB Group har over 1.000 erhvervs- 
kunder fordelt på alle brancher i alle 
størrelser af virksomheder.

Datapumpe

Læs mere i vores brochure

eller på winkas.dk

NYHED!
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