
De beheeroplossing gewijd aan de Handelsondernemingen

Hoofdpunten 
Breng structuur aan in uw activiteit voor meer doeltreffendheid
Verbeter en versoepel elk van de stappen van de verkoopscyclus 
(kostenraming, bestellingen, leveringen, facturen, …) dankzij de assistenten 
en automatismen (berekening van de kostprijs, specifieke tarieven, 
openstaande posten van de klant, …). U wint tijd en vermijdt fouten in uw 
commerciële documenten.

Optimaliseer uw voorraden en leveringen
Vereenvoudig de organisatie van uw opslagplaats en verkort de 
verwerkingstermijnen met de assistent voor het beheer van de 
locaties. Verwerk uw bestellingen sneller dankzij de pickingfuncties, de 
streepjescodes, … terwijl u daarnaast ook de prioriteiten van de leveringen 
beheert.

Controleer de kosten van de herbevoorrading
Verhoog uw concurrentievermogen en rentabiliteit door de beste tarieven af 
te dingen bij uw leveranciers dankzij een beheer met meerdere leveranciers, 
de import van tarieven, de controle van de ontvangen bestellingen, de 
directe bestellingen, …

Zorg voor een dynamische commerciële activiteit
Enkele klikken volstaan voor het beheer van de saldi, de tariefverhogingen, 
de promopacks, … Schenk uzelf in enkele minuten een handelssite met de 
optie Sage 100 e-business i7!

Analyseer en stuur uw commerciële activiteit
Analyseer uw commerciële activiteit dankzij de inbegrepen boordtabel: 
palmares van de verkopen, portefeuille van de zaken, gemiddelde aankopen, 
overbevoorrading, beste klanten, … Bovendien maakt de besturing het 
mogelijk simulaties uit te voeren om onmiddellijk de impact op uw omzet te 
analyseren.

Troeven
•	 Er wordt rekening gehouden met alle eigenheden  
 van de handel 
•	 Volledige structurering van de verkoop- en   
 aankoopcyclus
•	 Controle van de kosten voor de opslag en   
 bevoorrading
•	 De directe verbindingen met de desktop- en de  
 boekhoudtoepassingen
•	 De realisatie van een handelssite zonder   
 diepgaande kennis van de informatica
•	 Pilot Edition: 290 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 elke stap van de handelsactiviteit: van de offerte naar de 
klantenbestelling tot de levering en de facturatie over het aanvullen en de voorraden. Met zijn 290 boordtabellen 
heeft u de elementen om de ontwikkeling van uw activiteit te verzekeren.

Sage 100  
Commercieel Beheer i7

Handel

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!



Voor meer informatie
www.sage.be

Verkopen

•	 Beheer van de tarieven (promoties, kortingen, snelle update, …)
•	 Beheer van de artikels
•	 Facturatie van de klant (kostenraming, plaats van de levering,   
 periodiek, ecotaks, …)
•	 Verkoopsdocumenten afdrukken (kostenraming, abonnement,   
 tegoed, …)
•	 Assistent voor de aanmaak van artikelcatalogus)
•	 Onbeperkte aanmaak van de derdenfiches
•	 Beheer van de streepjescodes
•	 Beheer van de vertegenwoordigers en commissies

Voorraden & levering aankopen

•	 Beheer van de voorraden in gewogen gemiddelde kostprijs 
 per eenheid
•	 Beheer van de voorraden en meerdere opslagplaatsen
•	 Picking: voorbereiding en bevestiging van de klantenleveringen
•	 Beheer van de ontvangen goederen door leveranciers
•	 Vervaldagboek van de levering
•	 Beheer van de leverancierstarieven
•	 Beheer van de directe bestellingen
•	 Aan- en uitvoer, beheer meerdere opslagplaatsen en transfer  
 van opslagplaats naar opslagplaats
•	 Opvraging van de voorziene voorraad

Bestuur

•	 Interactieve gids: eenvoudige toegang per beroep (fabricage, 
 aankopen, voorraden) tot de bibliotheek van de overzichten  
 (290 standaardoverzichten)
•	 Analyse- en waarschuwingsindicatoren: gefactureerde omzet,   
 vergelijking aankoopprijs leveranciers, leveringsachterstand,   
 boekje met de lopende bestellingen
•	 Boordtabel: synthetisch overzicht van de activiteit (opvolging   
 klant, artikel, voorraad)
•	 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

Globaal beheer van de klanten (opties)

•	 Beheer van een kassa of een Verkoopterminal /    
 Verkooppuntterminal
•	 Prospecties en klantenbinding (e-mailings, nieuwsbrieven, …)
•	 Beheer van de klantendienst (oproepen DNV, extranet klanten, …)
•	 Realisatie van een handelssite voor de klanten of verdelers

Functionaliteiten

Assistent voor de aanmaak van locaties

Voor te bereiden klantenleveringen

•	 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.
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