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U wilt uw beheer optimaliseren om uw cashflow te verbeteren 
of uw zaak verder uit te breiden en uw klanten tevreden te 
houden?  
 
Sage BOB 50 Commercieel Beheer maakt uw doelstellingen 
haalbaar: uw zakelijke documenten, aankopen en voorraden 
beheren wordt immers een stuk makkelijker! U beschikt nu over 
alle middelen om uw potentiële klanten en leveranciers bij de les 
te houden en om zelf tijdig te leveren en te factureren.

De voornaamste troeven: 

•	Optimalisatie van processen 
dankzij een perfect cyclusbeheer van zakelijke documenten, 
van offerte tot factuur, door ze aan te maken met behulp van 
automatische gegevensverwerkingmechanismen.

•	Tijdwinst 
door onnodige gegevensinvoer en de bijbehorende fouten  
te vermijden.

•	Steeds een goede kijk op de status  
van uw artikels, voorraden, klanten en leveranciers.

•	Een betere verwerking van zakelijke documenten  
dankzij een centrale toegang tot het geheel ervan. Zo kunt u 
alle nodige verrichtingen doen, rekening houdend met 
prioriteiten.

•	Aanpassing van de software aan de reële behoeften  
van uw onderneming en de manier waarop ze evolueert dankzij 
tal van configuratieopties waaronder tools om zelf aanpasbare 
rapporten of ontwikkelingen op maat mee te maken!

•	

1. Een perfecte organisatie dankzij het cyclusbeheer van 
documenten van klanten en leveranciers. De documenten 
zijn bovendien traceerbaar, wat volledige en betrouwbare 
informatie oplevert (zowel de documenten die voor als na 
een bepaald document zijn gemaakt zijn zichtbaar).

2. Verhoogde winst dankzij een optimaal beheer van 
voorraden, contracten en artikels. Sage BOB 50 
vergemakkelijkt heel wat operaties zoals aankoopbeheer, 
opvolging van de voorraden, aanpassing van tarieven, 
aanvulling van de voorraad, …

3. Vereenvoudiging van de taken door ze te automatiseren: 
bestellingen bij leveranciers, aanmaken van facturen of 
verzendingsnota’s, leveringen aan klanten, …

4. Voordeel halen uit automatisch berekende statistieken op 
basis van handelsdocumenten en voorstelling in de vorm 
van tabellen en grafieken die kunnen worden geëxporteerd 
naar Word® en Excel®.



U wenst uw detailverkoop te 
registreren met een eenvoudige 
en intuïtieve interface? 
 
Met onze ‘Verkooppunt’ software 
integreert u alle gegevens in het 
commercieel en financieel beheer 
van Sage BOB 50!

Verkooppunt 

•	Beeldscherm aanpassen

•	Gebruik van randapparatuur  
(touchscreen, kassalade,  
barcode scanner,…)

•	Raadpleging kassastatistieken 
per dag  
(week, uur, detail) of per kassier.
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Sage BOB 50 Commercieel Beheer is integreerbaar met Sage BOB 50 Boekhouding

De in het Commercieel Beheer gevalideerde facturen zijn terug te vinden in de historiek 
van de boekhouding, de leveringsbonsnen van leveranciers worden opgehaald bij het 
invoeren van de aankoopfacturen, enz.  
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Voor meer informatie  
kunt u contact opnemen met uw Sage-verdeler  
of ga naar www.sage.be/bob50   


