
generatiei7

Sage 100 Boekhouding i7
Op maat van uw financiële behoeften
De economische actualiteit toont ons elke dag dat het boekhoudkundige en financiële beheer een beslissende 
impact heeft op de werking en de gezondheid van de KMO’s. In deze context werd Sage 100 Boekhouding 
uitgebreid met talrijke functionaliteiten waarmee de ondernemingen zich kunnen aanpassen aan een wettelijke 
en economische context die voortdurend wijzigt.
Sage 100 Boekhouding breidt zich uit van het boekhoudkundige en financiële beheer naar het beheer van 
de inning en begeleidt de KMO’s in hun dagelijkse taken, maar eveneens bij probleemstellingen zoals het 
klantenrisico.

Hoofdpunten 
Algemene, Hulp-, Analytische en Budgettaire Boekhouding
Een strikte boekhouding is noodzakelijk voor elke onderneming. In 
overeenstemming met de IAS/IFRS-normen geeft Sage 100 Boekhouding 
een professioneel antwoord aangepast aan uw verwachtingen dankzij de 
openheid, functionele rijkdom en doeltreffendheid. 

Inning van de onbetaalde schuldvorderingen
Sage 100 Boekhouding integreert eveneens de functionaliteiten 
van het beheer van de inning, aangepast aan de behoeften van de 
KMO’s. Betalingsachterstanden identificeren (waarschuwingen), de te 
ondernemen acties bepalen (opvolging van de historiek), inningsscenario’s 
aanmaken en de vervaldagrapporten beheren; dit maakt deel uit van 
de waaier aan middelen ter beschikking gesteld om de kas op orde te 
brengen en het klantenrisico te verminderen. 

Financieel beleid
Analyseer en geef perspectief aan uw boekhoudkundige en financiële 
gegevens om snel uw zwakke punten te herkennen en uw groeiassen 
te identificeren. Volg eveneens op dagelijkse basis de evolutie van uw 
omzet, van uw resultatenrekening en van uw financiële ratio’s. Werk 
uiteindelijk in op de middelen om de waarde te verhogen die u toelaten 
de rentabiliteit te verhogen.

Zonder uw beheergewoontes te wijzigen  
brengt Sage 100 generatie i7 u  
het beste van innovatie:

•   Meer professionele intelligentie, meer precisie 
voor doelgerichte beslissingen dankzij de functionele 
verrijkingen en de toegang tot uw indicatoren via Excel®

•  Meer intuïtie, u navigeert op een eenvoudige en 
gebruiksvriendelijke manier in uw oplossing,

•  Meer interactie, u biedt uw medewerkers een 
gepersonaliseerde toegang tot de beheersgegevens. 

U verandert vlotjes van tijdperk!

•  Bewezen doeltreffendheid en 
betrouwbaarheid

• Automatisering van de beheerprocessen
• Naleven van de IAS/IFRS-normen
• Gebruiksklaar financieel beleid
• Vermindering van het klantenrisico
• Uitgebreid gebruik: permanente toegang 
tot uw gegevens (vanaf een verbonden 
computer, een smartphone, een tablet, …)
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Voor meer informatie
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Het opzoeken van boekingen

Pilot Edition
•  Bibliotheek van 1250 vooringestelde rapporten en 

boordtabellen
•  Interactieve gids en beheer van de favorieten
•  Personalisering en aanmaak van rapporten op maat
•  Dynamisch door middel van onder MS Excel®
•  Opvolging van de activiteit en de rentabiliteit
 Opvolging van de boekhoudkundige omzet en 
   de rentabiliteit
 Analyse van de evolutie van de kosten
 Financiële analyse (voorzien/werkelijk verschil, …)
 Analyse van de risico’s en mogelijkheden
 Beheer van de inning
•  Beheersing van de financiële evenwichten
 Positie van de kas
 Opvolging van de financiële evenwichten 
   (evolutie van de financiële structuur, behoefte aan        
          financiering, …)
 Financiële prestatie

Afdrukken
•  Ingavekladblok, Dagboeken, Balansen, Grootboeken van 

de rekeningen, …
• Vervaldagboek, vervaldagbalans, …
• Balansen en resultatenrekeningen, Intermediaire    
   beheersaldi
• Analytische en budgettaire overzichten
• Gepersonaliseerd model
• Uitgestelde afdrukken
• Kascontrole
• Afdrukken in valuta
• Afdrukken in functie van de internationale          
   boekhoudkundige norm (IFRS)

Andere functie 
•  Uitgebreid Gebruik: permanente toegang tot uw 

gegevens vanaf eender welke verbonden PC, 
smartphone, tablet, …

Algemene en Hulpboekhouding 
• Meerdere bedrijven, meerdere boekjaren, …
• Vereenvoudigde ingave: ingave per stuk, ingave per lot,   
   automatische omschrijving, aanmaak van btw-boekingen,  
   berekening van de vervaldata, …
• Gebruiksklare dossiers: rekeningen, secties, dagboeken,  
   boekingsmodellen, voet van de terug te krijgen btw van  
   het modelbestand
• Instelbare boekingsmodellen
• Beheer van de abonnementen om heringaves bij de   
   vervaldag te vermijden
• Manuele en automatische afpunting/voorafpunting
• Aanmaak van verschilboekingen
• Assistent voor de aanmaak van heropeningsoverdrachten
• Aanmaak van boekingen vanaf de bankuittreksels
• Boekhoudkundige controles: incoherentie van de ingave,  
   opzoeken van dubbels, niet-afgepunte boekingen op       
   derden, …
• Beheer van de medewerkers
• Beheer van de koersverschillen 

Analytische Boekhouding 
•  Tot 11 analytische plannen
•  Aanmaak van gestructureerde analytische plannen
•  Ingave van analytische DP
•  Analytische opvraging
•  Analytische balans en resultatenrekening
•  Analytische overzichten: balans, grootboek, omgekeerde 

overzichten 

Budgettaire Boekhouding
•  Algemene of analytische budgettaire as
•  Budgettaire posten op algemene rekening, analytische 

sectie en statistsch veld derde
•  Werkelijk/budgettair vergelijkend overzicht 

Opvolging van derden
•  Beheer van de klantenaanmaningen
•  Beheer van de derden: meerdere collectieve rekeningen, 

meerdere vervaldagen, meerdere betaalwijzes
•  Kopie van de derdenrekeningen
•  Opvraging van de derdenrekeningen
•  Overzicht van de derdenrekeningen 

Inning van de schuldvorderingen 
•  Automatisch beheer van de preventieve aanmaningen
•  Aanmaak van inningsscenario’s
•  Lijst van de uit te voeren interventies
•  Waarschuwing en beheer van de prioriteiten
•  Historiek van de ondernomen acties
•  Automatische aanmaak van de te ondernemen acties
•  Facturatie en boeking van de verwijlkosten en de 

nalatigheidsboetes
•  Vervaldag  verschuiven
•  Opnemen van de boekingen van het waarschijnlijke 

verlies, van overname en van de oninbare 
schuldvorderingen

Functionaliteiten
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