
generatiei7

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!

Diensten

De beheeroplossing voor de ondernemingen van de Dienstensector

Hoofdpunten 

Breng structuur aan in uw dienstverlening 
Zorg voor een eenvoudig en doeltreffend facturatiesysteem (standaard 
of per klant): periodieke facturatie, criteria voor de vervallen, duur van de 
prestaties, honoraria, duur van de verhuur, … U wint onmiddellijk tijd en 
vermijdt vergetelheden.

Optimaliseer uw dienstverlening 
Beheer op een simpele manier de reservering van middelen die nodig zijn 
voor de diensten: personeel, dienstverlener, materiaal, verhuur, … Een 
assistent begeleidt u en maakt het mogelijk vanuit de planning een factuur 
of leveringsbon aan te maken. Bovendien beschikt u over een overzicht van 
het bezettingspercentage van uw middelen.

Verbeter uw reactiviteit en rentabiliteit 
Standaardiseer de simpele prestaties (checklists, planning, …) om niets te 
vergeten, of beheer de echte zakenprojecten “op maat” met de berekening 
van de rentabiliteit, vooruitgang, tussentijdse facturatie, technische 
documenten, … Beheer de flexibiliteit en de onvoorziene omstandigheden 
(onbeschikbaarheid, klantenprioriteiten, …) met een simpele klik om een 
middel te wisselen, prestatie te corrigeren, …

Analyseer en stuur om de juiste beslissingen te nemen 
U analyseert uw diensten: rentabiliteit per type klanten of per prestatie, 
bezetting van de middelen, … U toont de resterende capaciteiten en het 
gefactureerde bedrag voor een periode of voor een klant. Bovendien maakt 
de besturing het mogelijk de simulaties uit te voeren om de impact van de 
verkoop van nieuwe diensten of de inschrijving van nieuwe contracten op 
uw omzet te analyseren.

 Troeven
•	  Er wordt rekening gehouden met alle eigenheden 

van de dienstverlenende ondernemingen 
•	 Snelle en eenvoudige aanmaak van tussenkomsten  
 m.b.v. de assistent voor de planning
•	 Eenvoudige facturatie: dienstencontracten,   
 diensten- en productenbundels
•	 Controle van de personeelskosten en berekening  
 van de rentabiliteit van de prestaties per klant of  
 zaak
•	 De directe links met de desktop- en de   
 boekhoudtoepassingen
•	 De realisatie van een handelssite zonder   
 diepgaande kennis van de informatica
•	 Pilot Edition: catalogus met professionele   
 boordtabellen, gepersonaliseerd in slechts enkele  
 klikken
•	 Met de versie Etendue i7, een permanente toegang  
 tot uw gegevens (vanaf een verbonden computer,  
 een smartphone, een tablet, …).

Sage 100 Commercieel Beheer i7 optimaliseert uw dienstverlening, of dat nu consulting, opleiding, het 
ingenieurswezen, verhuur van materiaal, diensten aan personen, … is. U structureert uw prestaties (middelen, 
planning, facturatie, …) om uw doeltreffendheid en rentabiliteit te verhogen. Met ongeveer 300 boordtabellen heeft 
u een nauwkeurig overzicht van uw activiteit om uw omzet te doen toenemen.

Sage 100  
Commercieel Beheer i7



Voor meer informatie
www.sage.be
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Facturatie en beheer van de planning van de middelen

•	 Facturatie van materiële of personele middelen
•	 Beheer van het uitlenen van materiaal
•	 Automatische of manuele aanmaak van de tussenkomsten  
 in de planning
•	 Assistent voor de reservering van de planning om de   
 gebruiker te begeleiden bij de planning
•	 Raadpleging van de planning en inherente functies   
 (wijzigingen, omzetting van een verbonden document)
•	 Documenten toewijzen aan de planning voor een snelle 
 aanmaak in de planning in functie van de klantenprioriteiten
•	 Controles van de planning om de overcapaciteit en   
 beschikbaarheden te beheren
•	 Opvraging van de rekeningen en statistieken van de   
 middelen voor een nauwkeurige opvolging van hun activiteit
•	 Instelbare export van de evenementen
•	 Beheer van de agenda’s van de onderneming toegewezen  
 aan de middelen en personalisering van de uurroosters
•	 Afdruk van de kostenraming, bestellingen,    
 interventiebonnen, facturen, … met valideringscircuit
•	 Beheer van de gestandaardiseerde prestaties of unieke   
 zakenprojecten
•	 Opvolging van de zaken met voortgang van de dossiers en  
 tussentijdse facturaties
•	 Verkoop van diensten met materiaal, relatiegeschenken
•	 Specifieke kortingen naargelang het aantal gekochte   
 prestaties, het type klant, …
•	 Automatische integratie van de klantenbestellingen vanaf MS  
 Outlook
•	 Personalisering van de klantenfiches, prestaties en   
 kostenramingen met informatie die specifiek is aan uw   
 beroep
•	 Houdt rekening met de berekening van de rentabiliteit van  
 de onvoorziene diensten

Bestuur

•	 Interactieve gids: eenvoudige toegang per beroep tot de  
 bibliotheek van de overzichten (300 standaardoverzichten)
•	 Analyse- en waarschuwingsindicatoren: gefactureerde omzet,  
 rentabiliteit, omzet per klanten- of dienstenfamilie, te   
 realiseren prestaties, vertraging van tussenkomsten
•	 Boordtabel: synthetisch overzicht van de activiteit,   
 vooruitgang van de omzet, de marge, openstaande posten  
 van de klanten
•	 Interactieve weergave: opvolging van de omzet, marge per  
 tarifaire categorie, weergave van variabele periodes (boekjaar,  
 cumul van de maand)
•	 Simulatie van de omzet en dynamische projecties
•	 Personalisering van de indicatoren en de interactieve gids  
 naargelang uw favorieten

Functionaliteiten

Globaal beheer van de klanten (opties)

•	 Prospecties en klantenbinding (e-mailings, nieuwsbrieven, …)
•	 Beheer van de klantendienst voor het beheer van oproepen  
 DNV, brieven, prestaties, …
•	 Aanmaak van een extranet voor de klanten (ingave en   
 opvolging van de vragen, …)

Planning van het beheer van de diensten

•	 Sage 100 Commercieel Beheer i7 is geïntegreerd in  
Sage 100 Boekhouding i7 voor de automatische 
verwerking van de boekhouding (facturen, betalingen, …). 
Uitwisseling van gegevens met MS Word®, Excel®.

•	 Onze oplossingen zijn beschikbaar in databank en 
integreren zich met eender welke toepassingen voor de 
beroepen.


