
Sage BOB 50
Beheer uw KMO nog efficiënter en verhoog uw rentabiliteit

Sage BOB 50, de geïntegreerde oplossing voor commercieel en 
boekhoudkundig beheer voor KMO’s. 
 > Verrassend eenvoudig
 > Verbluffend efficiënt

Sage, slimme software voor beter bedrijfsbeheer
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Sage BOB 50
Samen gaan we voor een nog hogere 
toegevoegde waarde van uw onderneming 
dankzij de geïntegreerde commerciële, 
boekhoudkundige en financiële 
beheersoplossingen voor KMO’s

Uw klanten verwachten veel van u. Hoe kunt u zich 
volledig concentreren op uw hoofdactiviteit en op 
de dienst na verkoop terwijl u geconfronteerd 
wordt met een administratie die steeds complexer 
wordt? Kunt u werkelijk opportuniteiten creëren in 
tijden van hogere concurrentiedruk en een steeds 
groter wordende druk op de winstmarges?

Om uw KMO beter te kunnen beheren, hebt u tools 
nodig die uw administratieve taken vereenvoudigen en 
minimaliseren. Sage beschikt over een uitgebreid 
gamma aan hoogwaardige softwareprogramma’s.

Sage BOB 50 is dé ultieme oplossing voor 
commercieel, boekhoudkundig en financieel 
beheer voor KMO’s met maximum 50 werknemers. 
Dit softwareprogramma wordt dagelijks door meer 
dan 15.000 bedrijven gebruikt. Deze “ERP-oplossing 
voor KMO’s”, die werd ontwikkeld in België, vervult 
verschillende beheersbehoeften: de verkoopscyclus, 
boekhouding en financiën. Het hoofddoel ervan: uw 
dagdagelijkse taken snel, efficiënt en correct uitvoeren. 
Profiteer dus van de uitzonderlijke functionaliteiten van 
Sage BOB 50.

Wij bij Sage doen er alles aan om het dagelijks beheer 
van uw onderneming en het contact met klanten, 
leveranciers en uw externe boekhouder te verbeteren. 
Dankzij BOB-demat kan u alle documenttypes 100% 
elektronisch uitwisselen en verwerken.

In deze tijden van dematerialisatie wordt het gebruik 
van papier steeds meer een zeldzaam gegeven, en 
zeker voor wat bankrekeninguittreksels betreft. 
Voortaan ontvangt u deze rechtstreeks van uw bank in 
gecodeerd formaat en recupereert u ze in uw 
softwareprogramma dankzij de diensten CODA by 
Sage.

Kortom, de functionaliteiten van Sage BOB 50 geven 
perfect de missie van Sage weer, namelijk u helpen om 
uw professionele uitdagingen aan te gaan door u uit te 
rusten met tools die een maximum aantal taken 
automatiseert. U behoudt altijd het overzicht, waardoor 
u zich maximaal kan toeleggen op uw hoofdactiviteit 
en op het opbouwen van duurzame klantenrelaties.

Sage BOB 50 Expert 
Samen creëren we toegevoegde 
waarde voor uw klanten

Sage BOB 50 Expert
Algemene brochure

Kunt u werkelijk opportuniteiten creëren in 
tijden van economische crisis, een wetgeving 
die om de haverklap wijzigt en toenemende 
concurrentiedruk?  Sage gelooft van wel, dankzij 
een uitgebreid, Belgisch en performant pakket 
zoals ‘Sage BOB 50 Expert’ dat u helpt om uw 
taken snel, efficiënt en foutloos uit te voeren. Meer 
nog, het zorgt ervoor dat u de concurrentie kunt 
voor zijn. Want dankzij de functionaliteiten van 
‘Sage BOB 50 Expert’ kunt u uw klanten heel wat 
toegevoegde waarde bezorgen.

Een schoendoos vol facturen en rekeningen 
omtoveren tot een digitale kwartaalafsluiting is een 
zware opdracht, zeker als u daar steeds minder tijd 
voor krijgt. Bovendien verwachten ondernemers 
dat u hen in het huidige economische klimaat helpt 
bij het in stand houden en opkrikken van hun 
business, hen wegwijs maakt in de veranderende 
regelgeving en ervoor zorgt dat hun activiteiten 
winstgevend zijn. Ze beseffen dat ze zich weer 
volop op hun eigen business moeten concentreren 
en rekenen erop dat hun fiscaal expert de boek-
houding autonoom tot in de puntjes regelt.

Deze situatie kan al eens leiden tot ongemakken, 
zodat de relatie tussen u en uw klanten onder druk 
komt te staan. De weg naar succes is er immers 
één die samen wordt bewandeld. Sage gelooft dat 
beide partijen enkel optimaal de vruchten kunnen 
plukken indien de samenwerking vlot verloopt, 
diepgaand is en veel toegevoegde waarde biedt. 
Vandaar dat we blijven investeren in de ont-
wikkeling van oplossingen die de relatie tussen 
boekhouder en klant helpen optimaliseren.

Het begint al bij de bron: ondernemers hebben 
nood aan tools om hun administratieve taken te 
vereenvoudigen en te minimaliseren, zodat ze hun 
zaak beter kunnen beheren. Hiervoor biedt Sage 
diverse kostenefficiënte oplossingen. Nog meer 
meerwaarde bieden we echter op het volgende 
niveau: de link tussen de fiduciaire en de klant voor 

de uitwisseling van documenten en informatie.  
Op dat vlak is er trouwens heel wat werk aan de 
winkel. Want ook voor fiduciaires breken er nieuwe 
tijden aan. Vandaag worden ze immers met een 
hele reeks uitdagingen geconfronteerd. Klanten  
willen niet meer dat u enkel voor de benodigde 
documenten zorgt. Ze willen ook dat u hen 
ondersteunt met uw kennis en expertise.  
Daarnaast is er de schaarste op de arbeidsmarkt: 
goede medewerkers vinden die het verschil maken, 
is weinig evident. Het komt er dus op neer om uw 
medewerkers hun eigen talenten ten volle te laten 
benutten en de minder leuke taken, zoals ingave 
van gegevens, tot een minimum te beperken.

Verschillende functies in Sage BOB 50 Expert laten 
het reeds toe om uw werk te vergemakkelijken. Om 
de belastingberekening eenvoudig en snel te laten 
verlopen hebben we verschillende exporten naar 
programma’s voor belastingberekening voorzien. 
Recent werd er een uitgebreide export naar het 
programma Sofisk voorzien. Dit zal u helpen om  
de belastingberekening, inclusief de verworpen 
uitgaven, eenvoudig te laten invullen via een 
simpele druk op de knop.

Sage wil u helpen deze uitdagingen aan te gaan 
door u te voorzien van tools die een maximum 
aantal taken automatiseren zonder dat u de 
controle verliest. Daarnaast investeren wij eveneens 
in oplossingen die het toelaten om uw advies te 
staven met rapporten en bewijzen. Met deze tools 
in handen, kan u uw tijd en expertise ten volle 
benutten om met uw klanten een duurzame relatie 
met toegevoegde waarde op te bouwen.

Philippe Tailleur,
CEO Sage Belux 
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Sage BOB 50
Een oplossing voor KMO’s ontwikkeld om  
uw onderneming te helpen haar rentabiliteit  
te verhogen

Sage BOB 50, speciaal ontwikkeld voor KMO’s en 
voor de Belgisch-Luxemburgse markt, verenigt de 
meest efficiënte en geavanceerde tools voor het 
commercieel, boekhoudkundig en financieel beheer 
van de KMO van vandaag.

Sage BOB 50 past zich zo goed mogelijk aan 
aan uw zaak, en dit zo goedkoop mogelijk

Onze softwareoplossing zal ofwel een succes zijn, 
ofwel een startpunt, afhankelijk van de toestand en de 
noden van uw onderneming. Sage BOB 50 bestaat uit 
een geheel van uiterst homogene en complete 
functionaliteiten die meteen gebruiksklaar zijn én 
gemakkelijk in uw werkomgeving kunnen worden 
geïmplementeerd. Het is een platform dat u volledig 
zelf kan instellen en het is altijd mogelijk om bepaalde 
ontwikkelingen te laten personaliseren op maat van 
uw onderneming. Sage BOB 50 is niet zomaar een 
tool, het programma kan gebruikt worden door 
meerdere gebruikers en de tool maakt het mogelijk om 
meerdere dossiers tegelijkertijd te verwerken.

Dankzij uw Sage BOB 50-programma kan u profiteren 
van de dematerialisatievoordelen die deze toepassing  
biedt en kan u uw facturen elektronisch verwerken.

Sage BOB 50 kan zich in alle gevallen en zonder enige 
inspanning aanpassen aan uw activiteit en 
meegroeien met uw onderneming dankzij een volledig 
gamma van modules en exclusieve functionaliteiten.

Sage BOB 50
Algemene brochure
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BOB-demat & CODA by Sage 
Profiteer van de 
dematerialisatievoordelen om  
al uw documenten te verwerken

Sage BOB 50
Algemene brochure

Win tijd, verminder de kosten en verlaag het risico op 
fouten!

Sage biedt u een oplossing aan die beantwoordt aan al 
deze criteria om te kunnen bijdragen tot de groei en de 
competitiviteit van uw onderneming!

BOB-demat, volledig geïntegreerd in Sage BOB 50, 
maakt het mogelijk om de stroom aan binnenkomende – 
en uitgaande documenten te verwerken, ongeacht het 
oorspronkelijk formaat (papier, PDF of elektronisch). 
BOB-demat staat garant voor een snelle, gestructureerde, 
en efficiënte verwerking.

Ga efficiënter te werk en maak uw activiteit 
winstgevender

U ontvangt documenten en facturen in papieren of 
elektronisch formaat. BOB-demat doet echt alles! 
Uitgerust met een  geavanceerde  teken herkenningsfunctie 
en een intelligent hulpmiddel dat de lay-out van eerder 
ontvangen documenten zal onthouden en herkennen, 
verwerkt u snel uw administratieve documenten. Deze 
worden rechtstreeks verwerkt in BOB-demat.

Dankzij deze module worden de verschillende 
invoervelden, zoals deze voor het bedrag, de datums, de 
BTW-nummers, … automatisch aangevuld, wat de 
ingave in het boekhoudpakket gemakkelijker maakt.

Nog niet zeker? Het boekhoudkundig document blijft 
altijd zichtbaar en is gekoppeld aan de boeking ervan, 
zodat u dit gemakkelijk kan raadplegen. Behalve de 
algemene boekhouding kunt u de ingave van de 
analytische boekhouding via BOB-demat beheren.

Bewaar het overzicht, optimaliseer al uw 
administratieve procedures en vermijd documenten 
te verliezen

 U wil een factuur of een document door een medewerker 
laten goedkeuren terwijl hij/zij niet op kantoor is? Geen 

enkel probleem! BOB-demat biedt u de mogelijkheid om 
een goedkeuringscircuit voor facturen in te voeren, 
waarvoor u de regels zelf bepaalt.

De goedkeurende partij ontvangt een mail met een 
beveiligde link. Deze link maakt het hem/haar mogelijk 
om de/het nog goed te keuren document(en) weer te 
geven en hij/zij heeft ook de mogelijkheid om berichten te 
lezen en te schrijven. U hoeft niet in het programma zelf 
te gaan om dit te kunnen doen, een eenvoudige 
internetverbinding volstaat!

Een scherm laat u toe om de belangrijkste informatie, 
zoals de naam van de goedkeurende partij of de 
vervaldatum te raadplegen, en om de reeds goedgekeurde 
of nog in afwachting zijnde documenten te beheren.

Verbeter de relatie met uw bank

De relatie met uw bank is vaak complex. Ook hier 
worden de zaken in grote mate vereenvoudigd door de 
dematerialisatieoplossingen die Sage heeft ontwikkeld:

• Uw instructies worden doorgestuurd naar de bank 
via E-banking/ PC banking door het automatisch 
aanmaken van betalingsenveloppen en elektronische 
domiciliëringsoproepen. 

• Uw rekeninguittreksels worden gedematerialiseerd 
in gecodeerd formaat (elektronisch bestand met de 
gegevens van uw bankrekeningsuittreksels en de 
bijlagen ervan). Onze diensten CODA by Sage gaan 
deze opvragen bij de belangrijkste Belgische en 
Luxemburgse banken en bezorgt ze u meteen. Dankzij 
deze CODA’s is het mogelijk om afpuntingen tussen de 
betalingen en de openstaande facturen uit te voeren.

Nieuw
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Sage BOB 50 - Boekhouding 
Een compleet gamma van modules  
en exclusieve functionaliteiten

Sage BOB 50
Algemene brochure
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Automatische uitwisseling van informatie als uw boekhouder is uitgerust met de oplossing  
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Expertmodus om rechtstreeks tussen te komen in uw dossier als uw boekhouder is 
uitgerust met een andere oplossing.
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Sage BOB 50
Algemene brochure

BOB-demat
Beheer op een volledig gedematerialiseerde wijze 
alle binnenkomende documenten (PDF-formaat, 
elektronisch en papier). BOB-demat groepeert, 
sorteert, klasseert en analyseert al deze documenten 
(aan- en verkoopfacturen, CODA’s…). U kan deze 
snel ingeven in uw boekhouding door ze rechtstreeks 
te koppelen aan de overeenkomstige boekingen.

CODA by Sage
Ontvang direct uw gecodeerde dagafschriften 
van de belangrijkste Belgische en Luxemburgse 
banken via de diensten CODA by Sage.  
De bankrekeningsuittreksels die op deze manier 
worden gerecupereerd, zijn terug te vinden in BOB-
demat.

Belgische en Luxemburgse wetgeving
Profiteer van een softwareprogramma dat werkelijk 
aangepast is aan de voorschriften van de Belgische en 
Luxemburgse wetgeving. Op die manier bent u zeker 
dat u volledig betrouwbare documenten inlevert.

BOB-ole
Importeer alle gewenste gegevens van standaard- of 
gepersonaliseerde rapporten in Excel dankzij 
BOB-ole. Zo kan u deze gegevens weergeven op een 
dynamische manier.

Bankdomiciliëringen
Genereer automatisch domiciliëringsoproepen bij uw 
financiële instellingen in functie van de openstaande 
facturen.

Bankoverschrijvingen
Automatiseer de aanmaak van uw bankoverschrijvingen 
en stuur ze snel door vanuit uw programma naar 
telebanking of naar Isabel.

Budgetbeheer
Beheer eenvoudig en snel al uw budgetten dankzij 
gecombineerde rekeningen en/of analytische codes. 
Bovendien helpt dit handig hulpmiddel u bij het plannen 
en het opvolgen van projecten.

Beheer Vaste Activa
Bereken de jaarlijkse afschrijvingen, maar ook de 
maandelijkse. De module laat tevens toe projecties 
van in de toekomst geplande aankopen te maken. Op 
die manier krijgt u een klare kijk op toekomstige 
afschrijvingen.

BOB-presta
Factureer uw klanten snel dankzij een volledige 
uurregistratie die met Sage BOB 50 is gelinkt. Factureer 
op verschillende manieren: met voorschotten, 
forfaitaire prijzen en in functie van de prestatieduur. 
Deze module laat tevens toe om uw prestaties te 
evalueren en bij te sturen, dit dankzij verschillende 
statistieken met informatie van de geschiedenis van 
elk dossier en elke medewerker.

BOB-link
Leg de koppeling met andere softwarepakketten op de 
markt en wissel efficiënt gegevens uit.

Analytische boekhouding
Maak eenvoudig analyserapporten aan. U kan op 
deze manier tot acht analytische plannen tegelijkertijd 
beheren! En de beheersmogelijkheden beperken 
zich niet uitsluitend tot het alfanumerieke veld: het 
analytisch opsplitsen op basis van hoeveelheden, 
datums en derden is ook mogelijk.

Auditnota’s
Maak interne nota’s aan die u kunnen helpen als 
herinnering of uw boekhouder bij de controle van uw 
dossiers. Deze nota’s kunnen worden toegevoegd 
op verschillende niveaus, zoals bij de ingaven, de 
dagboeken of derden.

Toegang tot andere websites
Wees zeker van een rechtstreekse toegang tot externe 
websites (Companyweb, Intervat, VIES, Belcotax, …).

Officiële documenten
Commissiefiches 281.50: Sage BOB 50 maakt 
automatisch de commissiefiches 281.50 aan, 
vertrekkende van de boekhoudkundige gegevens, 
controleert ze en maakt de nodige bestanden aan om 
naar Belcotax te sturen. 
Intrastat: boek uw facturen automatisch in met de 
correcte Intrastat-codes. Aangiften worden in 
Sage BOB 50 snel en correct opgemaakt.
Tabel V.U.:  door het koppelen van een rekeningnummer 
aan een categorie van verworpen uitgaven kan 
Sage BOB 50 de berekening automatisch maken.
FAIA: exporteer alle relevante gegevens vanuit uw 
softwareprogramma en maak bestanden aan volgens 
de FAIA-standaard. Zo bent u er zeker van dat u deze 
nieuwe wettelijke norm naleeft.

Personaliseerbare rapporten
Maak volledig personaliseerbare rapporten aan naast 
standaardrapporten en recupereer gemakkelijk de 
gegevens om ze te kunnen afdrukken.

BOB-cash
Krijg een volledig en nauwkeurig overzicht van 
de openstaande posten voor zowel klanten als 
leveranciers. Schat onmiddellijk de risico’s in en 
doorloop de nodige acties in een enkele muisklik: 
de noodzakelijke betalingsaanmaningen versturen, 
een schuldvorderingsdossier… Verklein het risico 
op het in gebreke blijven van klanten en word snel 
uitbetaald.

Sage FiSta
Wees zeker dat uw neerleggingen bij de NBB (België) 
of het eCDF (Luxemburg) 100% betrouwbaar zijn. 
Bovendien kan u op verschillende tijdstippen een 
tussentijdse staat opmaken, en dit aan de hand van 
verschillende ratio’s.
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Sage BOB 50 - Facturatie &  
Commercieel Beheer 
Een compleet gamma van modules en 
exclusieve functionaliteiten

Sage BOB 50
Algemene brochure

In relatie met uw externe boekhouder:

>

>

Automatische uitwisseling van informatie als uw boekhouder is uitgerust met de oplossing  
Sage BOB 50 Expert. 
Expertmodus om rechtstreeks tussen te komen in uw dossier als uw boekhouder is 
uitgerust met een andere oplossing.

Facturatie & 
Commercieel Beheer

Sage BOB 50

BOB-presta

BOB-ole

Beheer van te 
produceren artikels

Verkooppuntbeheer

Opvolging 
betalingen

Contract- en 
abonnementenbeheer

Directe 
bestellingen

BOB-demat

Offertebeheer

Facturatie

Personaliseerbare 
rapporten

Beheer klanten- 
en 

leveranciersbestellingen

Multistockbeheer

Artikelbeheer 
(gamma-artikels, 

samengestelde artikels, 
bijkomende kosten 

en belastingen)

Automatische leveringen 
en voorraadaanvullingen

Verpakkingen, 
barcodes en 

etiketten

Multiversie- en 
promotieprijslijsten

Statistieken

Verzendnota’s

Importeren van klanten- 
en leveranciersprijslijsten
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BOB-demat
Beheer op volledig gedematerialiseerde wijze uw 
commerciële documenten en geniet van talloze 
voordelen: lagere verwerkingskosten, eenvoudig 
klasseren, sneller opzoeken en verwerken en 
gemakkelijk delen van deze documenten.

BOB-ole
Importeer de gegevens van standaard- of 
gepersonaliseerde rapporten in Excel dankzij 
BOB-ole. U kan zo deze gegevens weergeven op een 
dynamische manier.

Offertebeheer
Maak uw offertes op professionele wijze aan. Bewaar 
ze dan in een historisch overzicht en zet ze automatisch 
om naar facturen.

Facturatie
Maak de uitgaande facturen aan en koppel ze aan uw 
boekhouding. Zo geniet u van talloze voordelen: een 
perfecte samenwerking, één enkele database en een 
logisch opgebouwde workflow.

Opvolging betalingen
Volg de betalingen van uw klanten op en controleer of 
ze in orde zijn met hun betaling of niet. U kan daarna 
reageren en betalingsaanmaningen versturen.

Artikelbeheer
Gamma-artikels: klasseer uw artikels door tot drie 
verschillende niveaus (per maat, kleur en merk 
bijvoorbeeld) aan te maken. Bekom zo een duidelijk 
beeld van uw voorraad.
Samengestelde artikels: beheer de artikels 
samengesteld uit andere artikels. De waardering 
en de voorraad kunnen bepaald worden op basis 
van het samengestelde artikel of op basis van de 
samenstellende specifieke artikels.
Bijkomende kosten en belastingen: geef verschillende 
bijkomende kosten en belastingen in, waar uw artikels 
onderhevig aan zijn, zodat het programma Sage BOB 50 
hier automatisch rekening mee houdt.

Automatische leveringen en voorraadaanvullingen
Kies de specifieke criteria waarop de levering van uw 
bestellingen gebaseerd zullen zijn.

Verpakkingen, barcodes en etiketten
Beheer de barcodes van de producten en druk 
etiketten af voor uitgaande leveringen. Het beheer van 
de serienummers maakt de opvolging van de verkochte 
producten per stuk mogelijk.

Directe bestellingen
Profiteer van deze functionaliteit die een bepaald 
artikel rechtstreeks (handmatig, per stuk of in een 
partij) bestelt bij de leverancier als de klant een product 
wil aankopen. Zelfs de niet-benoemde artikels uit de 
voorraad, worden inbegrepen.

Multiversie- en promotieprijslijsten
Geef op voorhand een prijs op en kom een begindatum 
overeen. Beheer ook de tijdelijke prijzen.

Verkooppuntbeheer
Optimaliseer uw betaalmiddelen dankzij deze 
module speciaal ontwikkeld voor de kleinhandel. 
Dankzij een intuïtieve interface is elk type terminal 
compatibel (touchscreens, kassa’s, ticketprinters, 
barcodelezers,…). Verbind ook een Banksys-
betaalterminal met een kassa. Het is niet langer nodig 
om het gebruikte betaalmiddel handmatig aan te 
geven!

Multistockbeheer
Beheer al de voorraden voor al uw verschillende 
verkooppunten en vraag rapporten op in functie van 
de locatie.

Verzendnota’s
Transformeer eenvoudig de klantenbestellingen naar 
zendnota’s, en vervolgens naar facturen.

Importeren van klanten- en leveranciersprijslijsten
Importeer prijslijsten en artikellijsten van leveranciers in 
Excel-formaat in Sage BOB 50.

Statistieken
Genereer statistieken over klanten, leveranciers of 
artikels en verkrijg op een efficiënte meer informatie 
over de ontwikkeling van uw zaak.

Personaliseerbare rapporten
Maak naast standaardrapporten volledig 
personaliseerbare rapporten aan, en recupereer de 
gegevens om ze te kunnen afdrukken.

Contract- en abonnementenbeheer
Maak de steeds terugkomende facturen automatisch en 
gemakkelijk aan volgens de opgegeven periodiciteit.

Beheer klanten- en leveranciersbestellingen
Verwerk de klanten- en leveranciersbestellingen en de 
virtuele voorraad. Dit laatste kan worden opgevolgd in 
de database voor backorders.

BOB-presta
Factureer uw klanten snel dankzij een volledige 
uurregistratie die met Sage BOB 50 is gelinkt. Factureer 
op verschillende manieren: met voorschotten, 
forfaitaire prijzen en in functie van de prestatieduur. 
Deze module laat tevens toe om uw prestaties te 
evalueren en bij te sturen, dit dankzij verschillende 
statistieken met informatie van de geschiedenis van 
elk dossier en elke medewerker.

Beheer van te produceren artikels
Werk een productieproces uit en zorg voor het beheer 
ervan in Sage BOB 50. Door een “productiecyclus” 
uit te werken, reserveert u automatisch de benodigde 
onderdelen en human resources. Sage BOB 50 genereert 
alarmsignalen in functie van het voorraadsniveau en de 
beschikbaarheid van de onderdelen. Aan het einde van 
de productie stelt Sage BOB 50 een productierapport 
op dat u zal voorzien van alle benodigde informatie 
over de beschikbaarheid van het product.
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Sage BOB 50 
De andere exclusieve functionaliteiten

Sage BOB 50
Algemene brochure

Zoekopdrachten personaliseren
Deze functie maakt het mogelijk om de volgorde en de 
manier te bepalen waarop de gegevens en kolommen 
verschijnen op het scherm. Naast de standaardfilters 
bij het raadplegen en in de opzoekschermen beschikt 
u over een uitgebreide filtermogelijkheid voor elk veld. 
Deze functie is ook beschikbaar voor tijdens het 
afdrukken.

Werkomgeving
Voor bijna elke taak wordt er een specifieke 
werkomgeving aangemaakt. Alle tools, alle overzichten 
en alle nodige gegevens voor het optimaal uitvoeren 
van deze taak worden gegroepeerd en georganiseerd 
in één enkel scherm. Gedaan met de vele menu’s en 
submenu’s; alles is er, en dit binnen handbereik! Zo 
gaat u efficiënter te werk en ontdekt u vanaf het eerste 
gebruik alle onontbeerlijke functionaliteiten van uw 
softwareprogramma.

Geavanceerde zoekopdracht
Deze geavanceerde opzoektool beschikbaar in  
Sage BOB 50 maakt het mogelijk om gemakkelijk 
toegang te krijgen tot bepaalde informatie. Dankzij de 
talrijke schema’s met voorgestelde zoekopdrachten 
kan u bijvoorbeeld een boekhoudkundig stuk 
opzoeken op basis van een datum, tabellen ordenen 
of kolommen vastzetten, en dit alles in slechts enkele 
muisklikken.

Business Reports Designer
Business Reports Designer maakt het mogelijk om uw 
rapporten op te stellen, en in het bijzonder om hun lay-
out visueel te perfectioneren, of ze nu afgedrukt 
worden of niet. U kan ze vervolgens gemakkelijk 
exporteren naar Excel of naar PDF-formaat, afdrukken 
of ze rechtstreeks per mail versturen.

BOB-customization
Zoals elke KMO zal u op een dag een zeer specifieke 
behoefte hebben, of het nu gaat om een bepaalde 
functie, een type rapport met alle ongewone 
statistieken of gewoon een commerciële stroom die 
enkel u aanbelangt. U kan natuurlijk niet alles 
voorspellen en daarom hebben we Sage BOB 50 
uitgerust met exclusieve personaliseermogelijkheden.

In relatie met uw boekhouder
Als uw boekhouder beschikt over Sage BOB 50 Expert 
deelt u uw dossier met hem/haar dankzij het beveiligd 
platform eFiduciary en profiteert u van zijn expertise 
zonder uw beheersoplossing Sage BOB 50 te verlaten. 
Als hij/zij is uitgerust met een andere oplossing, kan hij/
zij beschikken over een geheel aan functionaliteiten om 
uw dossier te verwerken dankzij de “Expertmodus”.
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Onze dienstverlening,  
De sleutel naar uw succes 
op korte en op lange termijn

Sage BOB 50
Algemene brochure

Sage levert betrouwbare oplossingen die met uw 
bedrijf mee kunnen groeien. Oplossingen waar u kan 
op rekenen altijd wanneer u er beroep op wenst te 
doen.

U begeleiden, u uit de moeilijkheden helpen wanneer 
nodig: onze dienstverlening is een essentieel onderdeel 
bij interventies van onze partners.

Het Serenium-contract: ons engagement aan uw 
zijde
Dit omvat:

1. De klantendienst: een telefonische helpdesk stand-
by tijdens de werkuren die al uw vragen actief zal 
verwerken of doorgeven aan de juiste dienst, ongeacht 
of het nu gaat om technische, commerciële of 
administratieve vragen.

2. Web assistance: 7d/7 en 24u/24 beschikbaar, dit 
hulpcentrum voor onze klanten beschikt over een 
schat aan informatie, te beginnen met duidelijke en 
uitgebreide antwoorden op klantenvragen.

3. De gratis updates: het gaat niet enkel om de nieuwe 
functionaliteiten van onze softwareprogramma’s, maar 
ook om alle aanpassingen aan de wettelijke normen 
die van kracht werden na de aankoop van uw licentie.

4. En ten slotte, een newsletter op regelmatige 
tijdstippen om u als eerste te voorzien van alle nuttige 
informatie voor uw zaak.

Prestaties op afstand: dienstverlening zonder 
verplaatsingskosten
Wanneer nodig kunnen we met uw toestemming de 
controle van uw computer overnemen, zonder tijd en 
geld te verliezen door een interventie of door een 
update te laten uitvoeren. Een klassiek voorbeeld van 
deze functionaliteit is onze “pack installation”: wij 
installeren Sage BOB 50 op afstand en geven 
tegelijkertijd ook een basisopleiding.

De opleidingen op afstand
Een trainer van Sage geeft u zijn opleiding en advies 
op maat, van op afstand en live op uw computerscherm. 
Een handig en voordelig hulpmiddel om de finesses 
van het gebruik van Sage BOB 50 te ontdekken, en om 
echt alle functionaliteiten ervan te leren gebruiken.

Professional services
Moet onze beheersoplossing worden geïntegreerd in 
uw complexe configuratie of beroepsspecifieke 
functies bevatten? Met de dienst Professional services 
kan Sage u gepersonaliseerde prestaties aanbieden, 
zowel op vlak van opleidingen als op vlak van de 
installatie of personalisatie. U profiteert zo van een 
standaardproduct dat zich kan aanpassen in functie 
van uw behoeften.
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www.sage.be

Slimme Software voor een optimaal dagelijks 
bedrijfsbeheer, ook voor uw klanten:

Sage DigiDesk Easy
Digitaliseren van uw administratie processen
en efficiënt samenwerken met uw boekhouder.
Voor wie zijn boekhouding 100% overlaat
aan de externe boekhouder. 
sage.be/sage-digidesk

Sage BOB 50
De geïntegreerde oplossing voor commercieel en 
boekhoudkundig beheer voor KMO’s. 
sage.be/bob50

Sage DBFACT / Sage 100 i7
De ERP-oplossing die uw voorraadbeheer 
optimaliseert, voor een vlotter logistiek 
management zorgt en tot een solide en 
professionele dienst na verkoop komt.
sage.be/dbfact & sage.be/sage100i7

Sage ERP X3 
Een ERP-oplossing voor multinationals en grote 
ondernemingen. 
sage.be/sageerpx3

Sage CRM 
Het CRM-programma ontwikkeld om 
klantenrelaties te beheren. 
sage.be/sagecrm

Sage  
Rue Natalis 2 | 4020 Liège | T +32 (0)4 343 77 46  
Noordkustlaan, 16C | 1702 Groot-Bijgaarden | T +32 (0)2 721 18 30

De Sage-groep in de wereld
Sage, van oorsprong een Brits bedrijf opgericht in 1981, is onbetwist wereldleider als uitgever van softwareprogramma’s 
voor boekhouding, commercieel beheer, ERP en CRM toegespitst op KMO’s en fiduciaires. Sage doet een beroep op 
de ervaring en knowhow van haar 13.400 werknemers en haar uitgebreid netwerk van 30.000 verdelers.

• Meer dan 6,1 miljoen klanten wereldwijd een eenvoudig beheer garanderen.
• Oplossingen aanbieden die aangepast zijn aan de grootte van ondernemingen in alle sectoren.

Om haar doelstellingen te bereiken, werkt Sage samen met accountants en erkende boekhouders om de kwaliteit van 
de boekhouding voor KMO’s constant te verbeteren en om dit verder te doen ontwikkelen.

Sage in België en Luxemburg
Met twee kantoren, in Groot-Bijgaarden en in Luik, 3.000 fiduciaire klanten en meer dan 75 medewerkers, waarvan 30 voor 
de ontwikkeling en de ondersteuning van de producten, garandeert Sage u de expertise en de flexibiliteit van een lokaal 
bedrijf. Sage biedt u langetermijnoplossingen die u bij uw groei zullen begeleiden. Onze constante investeringen in R&D zijn 
voor u een zekerheid dat u over producten beschikt die steeds aangepast zijn aan de wettelijke, fiscale en technologische 
ontwikkelingen. 

De Sage-boekhoudproducten, die al geruime tijd op de Belgische markt aanwezig zijn, worden alom geprezen en worden 
beschouwd als referentieproducten.

 Hoe kunnen we u helpen?


