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In Sage BOB 50 Expert  waarderen Accountants en Erkende boekhouders de

•	 Gebruiksvriendelijkheid	 •	 Ergonomie	 •	 Doeltreffendheid	 •	 Exclusiviteiten

	 •	 Eenvoudige	implementatie,	snelle	ingebruikname 

	 •	 Vereist	slechts	een	beperkte	opleiding 

	 •	 Parametrisatie	en	personalisatie	afgestemd	op	uw	behoeften	 

	 •	 Harmonieuze	samenwerking	tussen	klant	en	fiduciaire 

	 •	 Exclusieve	functionaliteiten,	speciaal	ontwikkeld	voor	fiduciaires

Dankzij	onze	ervaring	bij	meer	dan	3.000	fiduciaires	en	30.000	KMO’s	in	België	en	Luxemburg	breidde	de	Sage	

Group	in	2008	zijn	aanbod	van	beheersoftware	uit	met	het	nieuwe	product	Sage	BOB	50	Expert.	Dit	werd,	

door	het	Belgische	R&D	departement,	speciaal	afgestemd	op	uw	beroep	en	is	gebaseerd	op	pragmatische	

innovatie,	om	nog	meer	rekening	te	kunnen	houden	met	de	specifieke	behoeften	van	fiduciaires.

Sage BOB 50 Expert 
Expertise in het kwadraat!

Fit for the Future Award 2009

Tijdens	de	eerste	editie	van	het	"Forum	for	the	Future"	congres,	sleepte	
Sage	de	indrukwekkende	Fit	for	the	Future	Award	in	de	wacht.	
Dit	 is	één	van	de	prijzen	voor	tools	die	de	evolutie	van	het	
cijferberoep	het	best	ondersteunen.

PC World Award

Sinds	2005	wordt	de	lijn	Sage	BOB	
beloond	met	de	prijs	voor	Beste	
Boekhoudkundige	Softwarepakketten,	
uitgereikt	door	PC	World.
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Eenvoud

Flexibiliteit

Zichtbaarheid

Eenvoud: diepgaande functies die 
moeiteloos gebruikt worden

Vlot	gebruik	van	de	toepassing	dankzij	sneltoetsen	en	menu’s	

die	in	alle	modules	voorhanden	zijn	en	door	een	contextuele	

begeleiding	van	de	gebruiker.

Een	 waardevolle	 tijdswinst	 door	 werkomgevingen	 die	

dagelijkse	 activiteiten	 bundelen	 (beheer	 van	 de	 ingaven,	

beheer	 van	 officiële	 documenten,	 afdrukreeksen…),	 met	

functies	voor	geavanceerd	zoeken,	doeltreffende	ingaven	en	

een	volledige	automatisering	van	de	afsluiting	zoals	de	btw	

centralisatie,	het	salderen	van	een	rekening,	…

Dankzij	 de	 "Expert"	 modus	 kan	 u,	 via	 een	 voorbehouden	

menu,	 boekingen	 verwijderen	 of	 decentraliseren	 volgens	

de	 deontologie	 van	 de	 boekhouding.	 U	 kan	 eveneens	 een	

fiscaal	 dossier	 samenstellen,	 auditnota’s	 toevoegen	 en	 via	

de	Boekhoudkundige	audit	kan	u	automatisch	verschillende	

controles	uitvoeren.	Bovendien	kan	de	klant	dit	werk	zelf	voor	

een	stuk	al	voorbereiden,	zodat	de	controle	nog	sneller	kan	

verlopen.

Een	volledige	beheertool	die	aan	al	uw	behoeften	voldoet	en	

zorgt	voor	een	doeltreffend	beheer	van	uw	dagelijkse	taken.	

Via	 een	 transversale	 navigatie	 in	 de	 dossiers	 zal	 u	 geen	

enkele	 taak	 vergeten	 en	 kan	u	uw	werk	beter	 organiseren:	

van	de	BTW-aangifte	tot	aan	het	verslag	van	de	commissaris,	

opgesteld	in	MS	Word.

Aan	 de	 hand	 van	 Sage	 BOB	 50	 Expert	 FiSta	 worden	

jaarrekeningen	en	financiële	analyses	neergelegd	en	

Sage	BOB	50	Expert	Prestatiebeheer	biedt	een	

duidelijk	overzicht	van	uw	prestaties	en	de	

facturatie	ervan.

Zichtbaarheid: alle beschikbare 
functies zijn onmiddellijk zichtbaar

De	 verschillende	 mogelijkheden	 worden	 intuïtief	 ontdekt	

waardoor	er	minder	opleidingstijd	nodig	is.	Dit	wordt	bijgevolg	

erg	 gewaardeerd	 wanneer	 er	 nieuwe	 medewerkers	 zijn	 of	

personen	die	van	tijd	tot	tijd	tussenkomen.

Een	globaal	overzicht	dat	alle	 verrichtingen	weergeeft	 (zelfs	

de	niet	gecentraliseerde	verrichtingen)	en	een	precentralisatie  

van	de	derdenboekingen	voor	de	real	time	verwerking	van	de	

financiële	verrichtingen.

Daarbovenop	kan	u	met	 een	 simpele	 klik	 onder	 andere	de	

sorteervolgorde	van	de	verschillende	schermen	aanpassen,	de	

gewenste	informatie	in	een	gepersonaliseerde	werkomgeving	

opvragen.

Dankzij	de	"BOB-cash"	functies	krijgt	u	een	overzicht	van	de	

openstaande	posten	van	klanten,	en	heeft	u	een	onmiddelijke	

identificatie	 van	 risicoklanten	 en	 een	 rechtstreekse	 reactie:	

van	de	aanmaning	tot	aan	het	schuldvorderingdossier.

Een	duidelijk	beeld	van	de	activiteit	dankzij	een	gedetailleerde	

rapportering	 en	 verbindingen	 met	 externe	 analysetools	 om	

indrukwekkende	rapporten	in	Excel	op	te	stellen.

Flexibiliteit: Sage BOB 50 past zich aan 
uw behoeften aan en niet omgekeerd

Sage	 BOB	 50	 past	 zich,	 aan	 de	 hand	 van	

instellingsmogelijkheden,	 perfect	 aan	 uw	 persoonlijke	

behoeften	aan.	In	een	mum	van	tijd	wordt	uw	werkomgeving	

hierop	afgestemd.	Indien	uw	behoeften	nog	specifieker	zijn,	is	

er	de	BOB	Customization	module.	Deze	past	de	toepassing	

snel	 en	 goedkoop	 aan	 specifieke	 criteria	 aan	 en	 verzekert	

compatibiliteit	met	de	toekomstige	evoluties.

Aangenaam	 in	gebruik	 en	 een	optimale	 ergonomie,	 dankzij	

ruimere	 schermen,	 ontwikkeld	 voor	 de	 laatste	 nieuwe	

resoluties.

Kern van het programma



Kies	uit	ons	volledig	palet	van	modules	naargelang	uw	professionele	behoeften.	Zo	
kan	u		steeds	blijven	meegroeien	met	de	evoluties	in	uw	sector	en	past	de	software	
zich	voortdurend	aan	uw	specifieke	activiteiten	aan.

Al	deze	functionaliteiten	zijn	beschikbaar	in		
verschillende	werkomgevingen:
•	 op	een	lokale	pc
•	 tussen	uw	medewerkers,	in	een	gedeelde	

omgeving	op	uw	netwerk
•	 in	een	ASP	omgeving,	om	informatie	uit	te	

wisselen	met	uw	klanten
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Buitengewone prestaties

•	 Moeiteloos	en	zeer	snel	inboeken	van	documenten 

•	 Eenvoudige	navigatie 

•	 Meerdere	schermen	gelijktijdig	weergeven	

 

Perfect geïntegreerde tools 

Win	kostbare	tijd	en	vermijd	fouten	dankzij	een	uitgebreide	

keuze	aan	modules,	zoals: 

 

•	 Analytische	boekhouding 

•	 Beheer	van	vaste	activa 

•	 Bankmodule	(automatisering	van	de		 	 	

	 betalingen	en	inlezen	van	rekeninguittreksels) 

•	 BOB-ole	(dynamische	link	naar	Excel	om	uw	eigen		 	

	 rapporten	op	te	stellen) 

•	 Prestatiebeheer

Optimalisatie van uw planning

•	 Voor	elke	klant	zijn	de	taken	gehergroepeerd	per		 	

	 onderwerp	(Fiscaliteit,	BTW,	boekhouding,	RSZ,	...)	en		

	 gepland	in	het	dashboard	van	Sage	BOB	50,	zodat	niets		

	 aan	het	toeval	overgelaten	wordt. 

•	 Het	dashboard	biedt	aan	iedere	medewerker	een		 	

	 synthetisch	overzicht	van	alle	lopende	taken	en	maakt		

	 het	mogelijk	om	deze	rechtstreeks,	vanuit	dit	scherm,	uit		

	 te	voeren. 

•	 De	integratie	met	Word	maakt	het	mogelijk	om	gebruik		

	 te	maken	van	standaarddocumenten	(oproeping	 

	 tot	algemene	vergadering,	standaardrapporten,	...)

Sage BOB 50 Expert past zich aan uw behoeften  
aan en niet omgekeerd...

Duidelijk overzicht van uw activiteiten

•	 Er	zijn	talrijke	rapporten	beschikbaar	zodat	u	uw	klanten		

	 een	beter	overzicht	van	hun	activiteiten	kan	geven. 

•	 De	module	BOB-ole	wordt	ook	voorzien	van	nieuwe	 

	 functies	die	het	mogelijk	maken	om	nog	sneller	 

	 rapporten	te	verkrijgen	en	gekruiste	analyses	op	te	stellen,	 

	 die	de	nadruk	leggen	op	de	belangrijkste		

	 aspecten	van	de	activiteit.

Neerlegging van uw 
jaarrekening dankzij FiSta

Sage	BOB	50	Fista	is	de	ideale	tool	voor	publicatie,	analyse	en	

het	neerleggen	van	uw	jaarrekeningen.	Geïntegreerd	in	het	Sage	

BOB	 50	 Expert	 aanbod,	 geeft	 deze	 module	 direct	 toegang	

tot	alle	gegevens	van	de	boekhoudkundige	dossiers.	 	Op	elk	

moment	 kunnen	 de	 gegevens	 bijgewerkt	 worden	 met	 één	

simpele	klik.	Daarna	brengt	u	de	boekhoudkundige	gegevens	

van	uw	jaarrekening	over	in	uw	boekhouding.

Met	 een	 ongeëvenaard	 gebruiksgemak	 en	 efficiënte	 wizards	

bent	 u	 zeker	 dat	 u	 over	 een	 krachtige	 software	beschikt,	 die	

volledig	conform	alle	wettelijke	regelgevingen	is.

Naast	het	neerleggen	van	de	 jaarrekeningen	 is	FiSta	ook	een	

krachtige	 tool	 voor	 de	 analyse	 van	 uw	 financiële	 toestand.		

Talrijke	indicatoren,	NBB	ratio’s	en	grafieken	laten	u	toe	om	de	

gezondheid	van	een	onderneming	te	evalueren	en	de	resultaten	

op	een	boeiende	manier	te	presenteren.

"Exclusiviteiten" voor uw specifieke taken

•	 Beheer	van	ingaven:	overzicht	van	dagboeken	en	hun	 

	 status,	werkomgeving	om	in	te	boeken	 

•	 Contextueel	menu:	alle	verrichtingen	via	rechtermuisklik	 

•	 Instellen	van	ENTER-toets	voor	de	ingaveschermen 

•	 Lijstmodus	voor	onderhoud	van	boekhoudplan	en	andere	 

	 basisbestanden 

•	 "Expert"	modus:	Audit	nota's,	decentralisatie,... 

Sage BOB 50 Expert 



Als	 Accountant	 of	 Erkend	 boekhouder	 organiseert	 u	 de																									

boekhouding,	zet	u	rekeningen	recht	en	informeert	u	uw	klanten	

over	de	toestand	van	hun	bedrijf,	op	financieel,	economisch	en	

fiscaal	vlak.	Daarenboven	voert	u	ongetwijfeld	nog	vele	andere	

taken	uit.

Daarom	 biedt	 Sage	 uitzonderlijke	 functionaliteiten,	 die	

uitsluitend	 voor	 u	 bestemd	 zijn	 en	 die	 u	 toelaten	 tussen	 te	

komen	in	boekhouddossiers.

Dankzij	de	 "Expert"	modus	kan	u,	onder	andere,	 ingeboekte	

documenten	 die	 in	 de	 verkeerde	 periode	 werden	 ingegeven,	

op	 de	 verkeerde	 rekening	 werden	 ingeboekt	 of	 een	 foutieve	

BTW-spreiding,	verbeteren.

 

De "Expert" modus in Sage BOB 50 Expert  
en Sage BOB 50

Deze	 modus	 geeft	 u	 als	 Accountant	 en	 Erkend	 boekhouder	

toegang	tot	de	volgende	nieuwe	opties:

 1. Boekhoudkundige audit 

 2. Audit nota’s 

 3. Boekingen verwijderen 

 4. Decentralisatie van boekingen

Boekhoudkundige	audit 

Als	 Accountant	 of	 Erkend	 boekhouder	 is	 het	 één	 van	 uw	
hoofdtaken	om	de	 juistheid	van	de	rekeningen	te	controleren	
en	procedures	te	respecteren.	

Als	 extern	 Accountant	 zal	 u	 ongetwijfeld	 een	 groot	 aantal	
specifieke	 punten	 controleren	 tijdens	 uw	 audit	 bij	 de	
onderneming,	zoals	bijvoorbeeld:	de	controle	van	het	saldo	en	
de	 bewegingen	 ingeboekt	 op	 bepaalde	 rekeningen	 zoals	 de	
wachtrekeningen,	 de	 salarissen,	 de	 financiële	 transacties,	 de	
coherentie	van	de	BTW-ingaven,	de	dubieuzen,	...

Het	is	eveneens	perfect	mogelijk	om	met	Sage	BOB	50	al	deze	
controles	 op	 een	 efficiënte	 en	 eenvoudige	 manier	 individueel	
te	 realiseren	 en	 dit	 dankzij	 de	 duidelijke	 en	 gedetailleerde	
historieken	en	afdrukken.

In	 het	 menu	 “Expert”	 kan	 u	 via	 de	 optie	 “Boekhoudkundige	
audit”	 al	 deze	 controles	 via	 één	 klik	 uitvoeren	 en	 een	

gedetailleerd	rapport	met	de	resultaten	opstellen.

Audit	nota's 

Tijdens	de	controle	van	de	boekhouding	van	uw	klanten	wenst	u	

nota’s	van	verschillende	aard	op	te	maken	om	uw	fiscaal	dossier	

samen	te	stellen.	U	kan	op	verschillende	niveaus	in	het	dossier	

specifieke	 nota	 ’s	 ingeven	 en	 deze	 permanent	 raadplegen. 

Uw	 klanten	 kunnen	 op	 hun	 beurt	 eveneens	 interne	 nota’s	
aan	 hun	 eigen	 dossier	 toevoegen	 om	 een	 boodschap	
na	 te	 laten	 voor	 u.	 Zo	 verliest	 u	 geen	 tijd.	 U	 kan	 na	 de	
afdruk	 van	 deze	 nota’s	 rechtstreeks	 van	 start	 gaan	
en	 de	 nodige	 controles	 en/of	 correcties	 uitvoeren.		 
Uw	klanten	bereiden	voortaan	een	stuk	van	uw	werk	voor.
 
De	 verschillende	 auditnota's	 kunnen	 uiteraard	 ook	 afgedrukt	
worden	tijdens	het	uitvoeren	van	een	boekhoudkundige	audit.

Boekingen	verwijderen

Het	is	ongetwijfeld	al	gebeurd	dat	een	klant	een	rekeninguittreksel	
in	 de	 verkeerde	 periode	 heeft	 geboekt	 of	 een	 verrichting	
tweemaal	heeft	ingeboekt.	Bovendien	werd	het	grootboek	voor	
deze	periode	al	bijgewerkt.

De "Expert" Modus 
Eén van de meest gewaardeerde "exclusiviteiten" 
voor de specifieke taken van uw beroep



Dit	 is	 uitermate	 vervelend	 maar	 met	 de	 “Expert”	 modus	 kan	
u	gebruik	maken	van	de	functie	“Verwijderen	van	boekingen”.
Via	de	raadpleegmodus	kan	u	boeking	per	boeking	verwijderen.	
En	 via	 de	 assistent	 kan	 u	 boekingen	 verwijderen	 voor	 een	
selectie	boekingen	bv.	voor	een	bepaalde	periode,	…	Hiermee	
kan	 u	 de	 desbetreffende	 boeking(en)	 uit	 de	 grootboeken	
verwijderen	om	deze	nadien	opnieuw	in	te	geven.

Indien	 er	 reeds	 officiële	 documenten	 zoals	 de	 BTW-aangifte	
voor	deze	periode	opgesteld	werden,	houdt	u	als	Accountant	
en	Erkend	boekhouder	uiteraard	rekening	met	de	gevolgen	van	
deze	tussenkomst.	
 
Om	 de	 verschillen	 tussen	 de	 BTW-aangifte	 en	 de	
omzetrekeningen	 op	 te	 sporen,	 beschikt	 u	 over	 de	 lijst	
"Overeenstemming	omzetcijfer".	Deze	optie	is	toegankelijk	via	
het	menu	“Aangiften	-	Overeenstemming	omzetcijfer”.
 
Na	het	verwijderen	van	één	of	meerdere	boekingen	dient	u	ook	
rekening	te	houden	met	de	coherentie	van	de	documentnummers	
en	kan	u	via	het	menu	van	de	“Dagboekenlijst”	de	volgorde	van	

de	nummering	van	de	boekhouding	opnieuw	instellen.

Decentralisatie	van	boekingen

Bij	 de	 klanten	 die	 hun	 boekhouding	 zelf	 bijhouden	 kan	 het	
al	 eens	 fout	 lopen.	 Zo	 heeft	 de	 bediende	 bijvoorbeeld	 een	
aankoopfactuur	op	de	 verkeerde	 rekening	geboekt.	De	klant	
heeft	 reeds	gecentraliseerd	en	alles	werd	 in	de	grootboeken	
opgenomen.	
Om	 deze	 boekingen	 recht	 te	 zetten,	 kiest	 u	 de	 optie	
“Decentralisatie	 van	 boekingen”	 in	 de	 “Expert”	 modus.	 Hier	
kan	u	alle	dagboektypes	selecteren.	Dus	de	decentralisatie	is	
eveneens	beschikbaar	voor	de	financiële	en	diverse	dagboeken.

Hier	bestaat	eveneens	de	mogelijkheid	om	de	geselecteerde	
boeking(en)	ofwel	via	de	raadpleegmodus,	ofwel	via	de	assistent	
te	 decentraliseren.	 	 Na	
deze	 actie	 kan	 u,	 via	
het	 menu	 Ingaven,	 de	
rekening	 in	 het	 tijdelijke	
dagboek	aanpassen.

Zoals	 bij	 het	 verwijderen	
van	 boekingen	 houdt	
u	 als	 Accountant	 en	
Erkend	 boekhouder	

Proactive Interface

Proactive Interface
by Sage

"De Proactive Interface van Sage verlegt grenzen en zorgt voor een evolutie in de opvatting over 
boekhoudpakketten."

Sage	heeft	 in	België	een	 revolutionaire	 interface	 in	het	 leven	geroepen	voor	 zijn	oplossingen	voor	boekhouding	en	commercieel	

beheer.	De	lancering	van	de	"Proactive	Interface"	vormt	een	belangrijke	fase	in	de	geschiedenis	van	beheerpakketten,	op	gebied	van	

gebruiksvriendelijkheid	en	productiviteit.	Een	innovatie	die	andere	software	developers	binnen	enkele	jaren	zullen	doorvoeren,	om	er	

de	nieuwe	norm	van	te	maken,	voor	alle	beheeroplossingen	op	de	markt.	

Onafhankelijke	 onderzoeken	 in	 2008	 wezen	 uit	 dat	 in	 de	 meeste	 beheertoepassingen	 80%	 van	 de	 functies	 ongebruikt	 blijft.	

Anticiperend	hierop	introduceerde	Sage	in	2009	de	Proactive	Interface	in	haar	beheertoepassingen,	een	uniek	nieuw	concept	dat	

leidt	tot	een	veel	efficiënter	gebruik	door	middel	van	contextuele	menu’s.	

De	Sage	Proactive	Interface	wordt	vandaag	erkend	als	een	toonaangevende	innovatie	in	de	markt	voor	bedrijfssoftware.	Door	de	

introductie	 van	contextgevoelige	dashboards	werkt	 iedere	medewerker	binnen	een	gebruikersomgeving	die	 rekening	houdt	met	

de	context	waarin	hij	zich	bevindt:	de	 functies	waarvan	hij	het	vaakst	gebruik	maakt,	worden	hem	één	muisklik	verwijderd	en	 in	

een	logische	volgorde	aangeboden.	Het	resultaat	van	de	Sage	Proactive	Interface	is	een	efficiëntieverbetering	van	meer	dan	50%	

bij	het	invoeren	en	valideren	van	gegevens,	terwijl	het	actief	gebruik	van	de	aanwezige	functionaliteiten	in	de	toepassing	meer	dan	

verdubbelt.	

De	 Proactive	 Interface	 is	 geïntegreerd	 in	 alle	 producten	 van	 de	 lijn	 Sage	 BOB:	 

Sage	BOB	30,	Sage	BOB	50	&	Sage	BOB	50	Expert.
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De Sage groep in de wereld

Sage,	 opgericht	 in	 Groot-Brittannië	 in	 1981,	 is	 de	 derde	 grootste	 uitgever	 wereldwijd	 van	 software	 development	 voor	

boekhouding,	commercieel	beheer,	ERP	en	CRM	voor	KMO’s	en	fiduciaires.	Sage	steunt	op	de	ervaring	en	de	kennis	van	zijn	 

13.400	werknemers	en	een	netwerk	van	30.000	verdelers	om:

 meer	dan	6,1	miljoen	klanten	wereldwijd,	waaronder	40.000	fiduciaires,	een	eenvoudig	beheer	te	garanderen.

 oplossingen	aan	te	bieden	die	aangepast	zijn	aan	de	grootte	van	ondernemingen	in	alle	sectoren.

Sage	werkt	hiervoor	samen	met	Accountants	en	Erkende	boekhouders	om	de	kwaliteit	van	de	boekhouding	voor	de	KMO's	

voortdurend	te	verbeteren	en	deze	te	doen	evolueren.

Sage in België en Luxemburg

Met	 twee	 kantoren,	 in	 Groot-Bijgaarden	 en	 in	 Luik,	 en	 meer	 dan	 40	 medewerkers,	 waarvan	 20	 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	Research	&	Development	zijn	

voor	u	een	zekerheid	dat	u	over	producten	beschikt	die	steeds	aangepast	zijn	aan	de	wettelijke,	fiscale	en	technologische	

ontwikkelingen.	

Door de jarenlange ervaring werden de boekhoudproducten van de lijn Sage BOB verkozen tot de onvoorwaardelijke 

referentie op de Belgische markt. 

 

Een	overzicht	van	het	productgamma:	 

Sage	BOB	30,	Sage	BOB	50,	Sage	BOB	50	Expert,	Sage	100,	Sage	CRM,	Sage	ACT!,	Sage	SalesLogix	en	Sage	FiSta.
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Uw verdeler

Proactive Interface
by Sage

Sage	

Noordkustlaan	16A

1702	Groot-Bijgaarden

Phone	+32	(0)	9	242	93	60

Fax	+32	(0)	9	245	68	35

Sage	sa

Rue	Natalis	2

4020	Liège

Phone	+32	(0)	4	343	77	46

Fax	+32	(0)	4	343	08	47


