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Sage BOB, de must-have voor 
een geïntegreerd beheer

Sage BOB is speciaal ontwikkeld voor KMO's en voor de Belgische en 
Luxemburgse wetgeving. Deze oplossing voor boekhoudkundig en 
commercieel beheer beschikt bovendien over de efficiëntste en 
modernste tools voor het boekhoudkundig, financieel en commercieel 
beheer van de kleine en middelgrote onderneming. 

• Vereenvoudig uw boekhoudkundig en financieel beheer
Volg uw verkopen, uitgaven en opbrengsten nauwkeurig op en voer een snelle analyse 
uit van uw bedrijfsprestaties aan de hand van rapporten.

• Personaliseer uw software
Kies de functionaliteiten en modules die het best aan uw eisen voldoen. Zo beschikt u 
over een software die volledig is aangepast aan uw activiteit. Sage BOB zal zo 
bovendien  kunnen mee-evolueren met uw bedrijf.

• Verbind uw oplossing met uw ecosysteem
Gebruik uw boekhoudsoftware van op afstand en wissel uw gegevens uit met uw klanten, 
leveranciers en boekhouder. Daarnaast beschikt u over tools die met Sage BOB 
verbonden zijn (Companyweb, CodaBox, EMAsphere, enz.) en die u helpen uw 
boekhoudkunding beheer te optimaliseren.

• Automatiseer uw processen
Verhoog uw productiviteit en laat uw taken over aan uw software, zoals btw-kortingen, 
bankafpuntingen en terugkerende facturen. Zo kan u zich meer inzetten voor de groei van 
uw bedrijf.

• Verzend conforme documenten
Stel uw officiële documenten op in de juiste versies en verzend ze rechtstreeks naar 
de juiste instellingen dankzij onze directe links. De Sage BOB software voor 
boekhoudkundig en commercieel beheer respecteert bovendien de Belgische en 
Luxemburgse wetgeving.

• Volg de rentabiliteit van uw bedrijf in real time op
Structureer uw gegevens en verkrijg belangrijke financiële rapporten. Daarnaast kan u 
uw boekhoudstatus raadplegen wanneer u maar wil om de beste beslissingen te 
nemen.

Verbind uw ecosysteem 
met uw oplossing voor 
boekhoudkundig en 
commercieel beheer

Troeven

Confidence
Sage BOB respecteert alle wettelijke 
voorschriften en beveiligt al uw 
gegevens.

Collaborative
Sage BOB versterkt de interne en externe 
samenwerking en dematerialiseert uw 
documenten, facturen en bankstromen.

Connected
Vereenvoudig uw werk en raadpleeg uw 
applicaties vanaf één enkele software. Er 
bestaan immers al veel geconnecteerde 
oplossingen. Bovendien kan u uw 
software gebruiken waar en wanneer u 
maar wil, of u nu van thuis uit werkt of op 
vakantie bent.

Community
Dankzij de interface van Sage BOB kan u 
rechtstreeks verbinding maken met uw 
sociale netwerken, documenten 
uitwisselen met uw fiduciaire, de 
klantenzone bezoeken en het laatste 
nieuws volgen van uw software-uitgever.

Complete
Aan de hand van de talrijke functies en 
geconnecteerde oplossingen, kan u uw 
boekhoudsoftware aanpassen aan uw 
eisen. Zo evolueert hij zonder problemen 
mee met uw bedrijf.
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Functionaliteiten

Boekhouding en financiën 
ɳ Algemene en analytische boekhouding
ɳ Export van statistieken in verschillende formaten, zoals Excel
ɳ Historiek van officiële documenten en een overzicht van alle 
wettelijke aangiften
ɳ Auditnota's
ɳ Links naar websites (Companyweb, Belcotax, VIES, 
Intrastat…) om tijd te winnen en de officiële documenten  
(commissiefiche 281.50, btw-aangifte, Intrastat-aangifte, DNA-
tabel, FAIA…) rechtstreeks in het juiste formaat om te zetten
ɳ Opvolging van de betalingen, vorderingen en schulden van klanten 
en leveranciers 

Gedematerialiseerd beheer van documenten
ɳ Analyse van de inhoud van gescande documenten, pdf-
bestanden, CODA's en elektronische facturen
ɳ Vooraf ingevulde ingavevelden
ɳ Centrale opslag van alle geanalyseerde documenten
ɳ Integratie van documenten in de boekhouding en verbinding met 
boekingen
ɳ Snelle zoekopdracht in de geanalyseerde documenten
ɳ Goedkeuring van facturen door een medewerker

Commercieel beheer 
ɳ Talrijke instellingen en aanpassingsmogelijkheden voor een 
oplossing die volledig aangepast is aan uw bedrijf
ɳ Efficiënte opvolging van uw rentabiliteit en verkoopcyclus, van 
het aanbod tot de facturatie
ɳ Efficiënte statistieken over de evolutie van uw activiteiten
ɳ Optimaal beheer van de voorraad en de aankopen
ɳ Perfect overzicht van de situatie van uw artikelen, voorraad, 
klanten en leveranciers
ɳ Centrale toegang tot alle commerciële documenten voor een 
betere verwerking. Zo kan u alle noodzakelijke operaties uitvoeren 
volgens uw prioriteiten. 

Beheer van de verkooppunten 
ɳ Voor de detailhandel
ɳ Gebruik van de gebruikelijke randapparaten: touch screen, 
geldlade, ticket printer, barcodelezer, enz.
ɳ Verschillende mogelijkheden om artikelen en betalingswijzen te 
selecteren
ɳ Raadpleging van kassastatistieken per dag of per kassier 
ɳ Aanpassing van boekhoudkundige verrichtingen in de 
dagboeken om dubbele ingaven te vermijden

Beheer van de vaste activa 
ɳ Gedetailleerd overzicht van alle berekende periodes
ɳ Toegang tot alle nuttige schermen voor een volledig en efficiënt 
beheer van uw vaste activa vanaf één enkel venster
ɳ Automatisering van het beheer van uw afschrijvingen
ɳ Declassering van een goed in één enkele klik

Beheer van de prestaties 
ɳ Optimalisering en waardering van alle dienstenactiviteiten
ɳ Automatische facturatie van de prestaties
ɳ Beheer van de bijkomende kosten (voorzieningen, 
verplaatsingen, …) 
ɳ Beheer van de agenda van de werknemers en de beschikbaarheid 
van de tools
ɳ Ongeëvenaarde opvolging van uw activiteiten
ɳ Beheer en eenvoudige ingave van de prestaties
ɳ Betrouwbaarheid van belangrijke bedrijfsgegevens dankzij een 
goed beheer van de toegangsrechten
ɳ Flexibele tariefopstelling (standaard of op maat)

Directe verbinding met uw fiduciaire 
ɳ  Transparante en betrouwbare verbinding met uw boekhouder 
voor een optimaal beheer
ɳ Opvraging en verwerking van uw boekhoudgegevens door uw 
fiduciaire
ɳ In de "expert"-modus maakt uw boekhouder gebruik van talrijke 
functionaliteiten om uw dossier te beheren

EEN 100 % MOBIELE OPLOSSING
Of u nu van thuis uit werkt of op verplaatsing bent:

•  Raadpleeg al uw Sage BOB applicaties op uw tablet of 
laptop dankzij Sage Online Access.

•  Controleer uw sleutelindicatoren van op afstand: omzet, 
openstaande rekeningen van klanten en leveranciers, 
overzicht van uw cashflow. 

OPTIES OP MAAT VAN UW 
BEDRIJF:
Personaliseer uw Sage BOB met nuttige opties voor uw 
bedrijf.
Meer informatie over de opties vindt u op: 
http://www.sage.com/be/software-and-services/business-
management-solutions/sage-bob

Meer informatie over onze producten en diensten
0800 23 412 | www.sage.com/be




