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Een KMO heeft specifieke beheerbehoeften, die soms geavanceerd 
zijn en vaak complex en vergaand. Een KMO wordt regelmatig 
geconfronteerd met hoge eisen (budgettaire eisen, wettelijke eisen, 
eisen met betrekking tot medewerkers en de leveringstermijnen), en 
moet beroep kunnen doen op een oplossing die ontwikkeld is om te 
voldoen aan haar verwachtingen en die antwoord kan bieden op de 
specifieke problemen, eigen aan een bepaalde sector.
De beheertool moet dus perfect aangepast en snel operationeel zijn.
Sage biedt u het antwoord tegen een correcte prijs, aangepast aan de 
specifieke kenmerken van uw onderneming.

Sage 100 is :

 
Krachtig

Een beheeroplossing moet de onderneming toelaten om zijn activiteit 
te sturen, bovenop het ingeven van gegevens en het beheer van 
operationele stromen. Een onderneming sturen vereist gemakkelijke 
toegang tot de beheergegevens in real time.  Het vereist ook een 
analysevermogen om de activiteit te begrijpen, het zien van kritieke 
situaties, en anticiperen op strategische of operationele beslissingen.

Sage 100 stelt krachtige analysetools ter beschikking, die volledig 
geïntegreerd zijn in het beheersysteem en al uw medewerkers toe-
laten om hun activiteit optimaal te besturen. Met Sage 100 beheert u 
uw financiële evenwichten en ontwikkelt u uw commerciële activiteit 
voor een goed economisch en maatschappelijk overzicht van uw 
onderneming.  

Omdat Sage 100 grondige parametrisatie, snelheid van ingaven, 
automatisering van taken en krachtige analysetools verenigt, 
garandeert het een perfect overzicht en begrip van de gegevens van 
het ondernemingsbeheer.
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Omvangrijk

Sage 100 biedt, op een modulaire of geïntegreerde manier, een 
volledige oplossing aan voor uw beheerbehoeften betreffende 
boekhouding, financiën, aankopen, verkopen en klantenbeheer.

Sage 100 is een open oplossing en integreert zich perfect in uw 
organisatie- en informatiesysteem.

Dankzij het uitgebreide netwerk van partners, kan Sage 100 gemakkelijk 
verrijkt worden met ontwikkelingen op maat om nog meer rekening te 
kunnen houden met uw problemen.

Sage 100 werd ontwikkeld om u een goed beheer te garanderen 
en verzekert steeds overeenstemming met de boekhoudkundige en 
fiscale wetgeving.

Evolutionair

Het Sage aanbod laat u toe, samen met andere Sage oplossingen, te 
evolueren naargelang uw toekomstige behoeften, via een eenvoudige 
update die garandeert dat al uw gegevens behouden worden. 

U koopt modules in functie van de evolutie van uw behoeften en 
uw investeringscapaciteiten, met de zekerheid de groei van uw 
onderneming te kunnen ondersteunen.

U haalt meer uit een beheeroplossing die, dankzij de openheid en de 
aanpasbaarheid ervan, communiceert met iedere specifieke toepassing 
die nodig is voor uw activiteit.

• Krachtig
• Omvangrijk
• Evolutionair
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Beheer op een efficiënte manier uw boekhoudkundige en 
financiële activiteit
Sage 100 is een oplossing op basis van modules en biedt u zowel beheer van de boekhouding als beheer van de vaste activa, en eveneens tools 
die helpen bij het nemen van beslissingen.
Het boekhoudkundig en financieel beheer van Sage 100 is een echt verzamelpunt van gegevens van de onderneming en maakt het mogelijk om alle 
indicatoren van uw  beheer aan te maken, te controleren, te analyseren en weer te geven.

Een optimaal boekhoudkundig beheer

Het boekhoudkundig en financieel beheer van Sage 100 bezit 
een geavanceerd integratiebeheer dat het mogelijk maakt om alle 
terugkerende taken te automatiseren om een belangrijke tijdwinst 
te realiseren: boekhouding, vaste activa, betaalmiddelen, gebruik 
makend van dezelfde database en met garantie van de volledigheid 
van de gegevens.

De openheid van Sage 100 laat u toe om in alle veiligheid uw applicatie 
functioneel aan te vullen. 

Sage 100 Boekhouding biedt trouwens rechtstreekse en interactieve 
links naar uw kantooromgeving en maakt het mogelijk om gemakkelijk 
al uw boekhoudkundige documenten (balansen, bundels …) in een 
PDF bestand aan te maken.

Naast de werkpost, is ook de rechtstreekse communicatie met de 
partners van de onderneming eenvoudiger geworden!

• Dagelijks, periodiek en jaarlijks beheer
• Controle en analyse op maat van uw beroep

Sage 100
Boekhouding

Sage 100
Vaste Activa

Sage 100
Inning van

de vorderingen
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Een uitstekend dagelijks beheer

Het nauwgezet bijhouden van de boekhouding (algemene boekhouding, 
hulpboekhouding, analytische en budgettaire boekhouding) is een 
essentiële behoefte voor iedere onderneming.

Sage 100 boekhouding is compatibel met de IAS/IFRS normen en biedt 
een oplossing, naargelang uw verwachtingen, dankzij zijn openheid, 
vele functies en prestaties: automatische toenadering, herlanceren 
van openstaande posten klanten, afpunting in euro en andere valuta 
automatisch in evenwicht brengen, beheer van de wisselkoersen, BTW 
op de inningen, integratie van de bankoverzichten.

Rechtzetting van boekhouding, naleven en opvolgen van wettelijke 
verplichtingen, opvolgen van activiteit en de rentabiliteit, beheer van 
financiële evenwichten, … Sage maakt het mogelijk om verder te gaan 
in het beheer van uw activiteit en biedt een specifieke oplossing voor 
uw beroep aan.

Sage 100 boekhouding is conform de wettelijke en fiscale 
verplichtingen

Deze nieuwe eisen brengen de functies en technische karakteristieken 
samen, rond de volgende punten:
• bewaren van boekhoudkundige gegevens
• bewaren en herstellen van gegevens
• gegevens over de audit en de traceerbaarheid
• documentatie van de software
• toegang tot de fiscale gegevens
• engagement tot het respecteren van de reglementering 

tegenover de klanten
 

Wij hebben een sprong voorwaarts gemaakt in de organisatie van onze 
boekhouding! Alles is duidelijker en onze opvolging gebeurt frequenter. 
In het begin deden we twee tot drie betalingssessies per maand, nu 
doen we er twee per week.

Meetic

”
Sage 100 Boekhouding
• Doorgedrevenheid en betrouwbaarheid verzekerd
• Vele functies
• Persoonlijke en open database

Vereenvoudigde periodieke opdrachten

Beheer periodiek al uw afschrijvingen met Sage 100 Vaste Activa: 
aankoop en overdracht, berekening van afschrijvingen, automatische 
overdracht van toewijzings- en overdrachtsrekeningen naar Sage 100 
Boekhouding, inlezen van aankoopboekingen van vaste activa in Sage 
100 Boekhouding. U identificeert alle vaste activa, volgt de aankopen 
en overdrachten op en maakt budgetten op voor lastenvoorzieningen.

De rechtstreekse link tussen de oplossingen Sage 100 Boekhouding 
en Sage 100 Vaste Activa laat u toe om productiever te worden en de 
informatie betrouwbaar te maken.

Dankzij Sage 100 kan u al uw tijdelijke taken op een eenvoudige 
manier beheren. De perfecte integratie van de software zorgt voor een 
maximale automatisering van de handelingen: periodieke afsluiting, 
BTW aangifte, archivering van de boekhoudkundige gegevens, … 
Met Sage 100 Boekhouding volgt u uw budget op en controleert u de 
afwijkingen zeer snel.

Sage 100 Vaste Activa
• Volledig beheer van de aankopen
• Automatisering van de fiches van de vaste activa
• Toegenomen productiviteit dankzij de integratie met  

Sage 100 Boekhouding

Een vereenvoudigd beheer
van uw openstaande posten

De inningen maken het mogelijk om alle informatie over een 
klantenvordering te centraliseren. Vereenvoudig uw planning voor de 
tussenkomsten en de uit te voeren betalingsaanmaningen en archiveer 
deze die reeds uitgevoerd zijn.

Bij iedere interventie zal het mogelijk zijn om:
• de betalingsaanmaning en de tussenkomst uit te voeren
• een tussenkomst toe te voegen
• de nieuwe tussenkomst voor te bereiden
• het commentaar te vervolledigen (in de hoofding)
• de contactpersoon van de klant in te geven en de details aan te 

vullen
• een document toe te voegen
• een alarm in te stellen
• een betalingsbelofte in te geven
• het inningsdossier af te drukken

“
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Beheer uw boekhoudkundige en financiële gegevens 
om de juiste beslissingen te nemen 
Sage 100 Boekhouding Pilot Edition is de oplossing die u helpt bij het nemen van de juiste beslissing om te voldoen aan al uw beheerbehoeften 
en u te begeleiden bij iedere fase van uw activiteit. Deze intuïtieve en snel te gebruiken oplossing laat u toe om uw aandacht te richten op het 
belangrijkste deel van uw beroep en biedt alle informatie die nodig is voor het nemen van betere beslissingen.

Een precieze en intuïtieve analyse 
van uw gegevens

Om nog beter te beantwoorden aan uw dagelijkse beheerbehoeften en 
u te begeleiden in het begrijpen van uw activiteit, verzekert Sage 100 
Boekhouding Pilot Edition u:
• opvolging van uw activiteit en uw rentabiliteit in real time
• controle van uw financiële evenwichten om de gevoelige posten 

van uw onderneming in het oog te houden en te beheren.

Sage 100 Boekhouding Pilot Edition, multi-source oplossing, laat u 
toe om de gegevens van de boekhouding te kruisen, te analyseren, en 
te vergelijken met de gegevens van het commercieel beheer of een 
spreadsheet van een ander systeem.
Deze oplossing vereenvoudigt het samenbrengen van gegevens van 
meerdere ondernemingen.

Om u een eenvoudig en intuïtief overzicht te geven van uw activiteit 
zijn er specifieke indicatoren voorzien. Deze worden onmiddellijk 
geïdentificeerd volgens een catalogus met rapporten voor specifieke 
beroepen, klaar voor gebruik. U kunt deze eenvoudig personaliseren 
of uw eigen rapporten aanmaken.

In enkele klikken heeft u de juiste informatie om correcte beslissingen 
te nemen.

Buiten de normale opvolging van de algemene boekhouding wensen 
we te beschikken over analysetools. We werden overgehaald door de 
gebruiksvriendelijkheid en de parameterinstelling van de Sage tool.

 
Salle Pleyel

“

”



Een beroepsaanpak op maat

Sage 100 Boekhouding Pilot Edition biedt u de beste oplossing om 
uw activiteit efficiënt en eenvoudig te beheren: 
• permanente informatie over uw beheer
• analyse van uw activiteit om de juiste beslissingen te nemen
• anticiperen op risico’s en mogelijkheden
• alarm voor problemen en abnormale evoluties

De catalogus met staten biedt u een grotere nauwkeurigheid bij het 
beheren van uw activiteit.

1/ Het opvolgen van uw activiteit en uw rentabiliteit
U kunt uw activiteit opvolgen en de rentabiliteit van uw onderneming 
controleren dankzij de drie beschikbare analysemogelijkheden:
• opvolgen van de activiteit en de rentabiliteit
• financiële analyse
• analyse van de risico’s en de mogelijkheden

2/ Het beheren van uw financieel evenwicht
U zult beter inzicht hebben in uw financieel evenwicht en dit beheren 
via drie beschikbare analysemogelijkheden:
• status van de kasmiddelen
• opvolgen van de financiële evenwichten
• financiële prestaties
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• Antwoord op de specifieke behoeften 
van uw beroep

• Commerciële prestaties
• Ontwikkeling van de activiteit

Beheer op een efficiënte manier uw activiteit in de handel, 
dienstverlening of industrie
De commerciële activiteit is het centrum van alles: prospectie, opmaken van offertes, facturatie, opvolgen van bestellingen klanten, … maar ook het 
beheer van aankopen, voorraden, logistiek, tarifering, productie en artikelenbeheer. Al deze handelingen zijn essentieel: de efficiëntie en het overzicht 
moeten primeren.

Een beroepsoplossing 
voor alle sectoren

Sage 100 Commercieel Beheer beantwoordt aan de behoeften 
betreffende het beheren en besturen van uw activiteit, alle beheercycli 
– offertes, behandeling van de bestellingen, productie en bijbestellingen 
bij leveranciers, kwaliteitscontrole en opslag, leveringen, facturatie en 
naverkoop – zijn perfect beheerd, versneld en zichtbaar.

Met Sage 100 Commercieel Beheer beschikt u over een oplossing 
die de informatieverspreiding vereenvoudigt en uw volledige 
beheerprocedure vergemakkelijkt. U kunt uw commerciële activiteit 
met een grote flexibiliteit beheren, rekening houdend met interne 
(hulpbronnen, kosten) en externe verplichtingen (wettelijke, eisen van 
klanten, termijnen).

Sage 100 Commercieel Beheer werd ontwikkeld om te voldoen aan 
de specifieke eigenschappen van alle sectoren: handel, diensten en 
industrie. Deze oplossing beantwoordt perfect aan de behoeften van 
elke onderneming door de toegankelijkheid van zijn database, voor 
alle tools die beschikbaar zijn op de markt.
De dynamische link met Sage 100 Boekhouding maakt het delen van 
informatie in real time mogelijk en optimaliseert de verrichtingen op 
een relevante manier. 

Sage 100 Commercieel Beheer is aangepast aan alle 
functies in de commerciële keten: algemeen directeur, 
commercieel directeur, verantwoordelijke verkoopsadminstratie, 
kwaliteitscontroleur, voorraadbeheerder, verantwoordelijke aankopen, 
productieverantwoordelijke, logistiek verantwoordelijke…

Navigatie Navigatie

Navigatie

Sage 100
Commercieel Beheer

CRM
Integratie

Sage 100
E-commerce

Sage 100
Kassabeheer



Versnelde en efficiënte verkoopsfases

Het efficiënte beheer van de commerciële activiteit steunt op het 
versnellen van de verkoopsfases – offertes, bestelling, levering en 
facturatie. De snelle behandeling van de offertes draagt bij tot het 
omzetten van uw prospecten in waardevolle klanten en doet uw 
activiteitenportefeuille toenemen.

De assistent voor het aanmaken van een commercieel dossier is een 
intuïtieve tool, onmiddellijk beschikbaar vanuit Sage 100 Commercieel 
Beheer, en maakt het mogelijk om alle commerciële dossiers in één 
klik aan te maken. Bovendien leest u alle commerciële gegevens op 
een veilige manier in, dankzij parametreerbare importmogelijkheden.

Gecontroleerde bevoorrading 
en verminderde aankoopkosten

De aankoopprijs van grondstoffen is een element dat bepalend is voor 
de samenstelling van de prijs van de producten. Kopen tegen een 
goede prijs, de leveranciersmarge onderhandelen en de beste tarieven 
bekomen zodat u competitieve prijzen kunt aanbieden aan uw klanten 
en uw marktaandelen laten toenemen.

Sage 100 Commercieel Beheer zet snel de aankoopbonnen om in 
voorbereidingsdocumenten voor levering en daarna in leveringsbonnen. 
De ingave is uniek en alle documenten kunnen volledig gepersonaliseerd 
worden. Alle informatie die u nodig heeft wordt bewaard in de derden 
fiche die op ieder ogenblik geraadpleegd kan worden. U kunt op elk 
moment de lijst van uw leveranciers raadplegen en beschikken over 
alle informatie die nodig is voor het nemen van beslissingen.

Sage 100 Commercieel Beheer
• Beheren van uw kosten
• Gebruiksvriendelijk
• Samenwerking tussen diensten
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Verkorte leveringstermijnen 
en geoptimaliseerde voorraden

Bestellingen behandelen en voorrang geven aan de leveringen vereisen 
een goede coördinatie tussen het voorraadbeheer en de logistiek.

Dankzij de picking functie kunnen meerdere prioriteitscriteria 
tegelijkertijd beheerd worden in Sage 100 Commercieel Beheer.
Eens de goederen gecontroleerd zijn, worden deze in verschillende 
opslagplaatsen opgeslagen, het dagboek van de leveringen maakt het 
mogelijk om de planning en de prioriteiten bij de leveringen te beheren. 
Het beheer van het controlemerk maakt het mogelijk om rechtstreeks 
vanuit een bestelling van een klant een leveranciersbestelling aan te 
maken. 
Het beheer van de voorraden (keuze uit 5 methodes GGEK, LIFO, 
FIFO, serie- en lotnummers) zorgt voor vermindering van de 
voorraadopslagkosten.

Daarenboven beheert Sage 100 de inventaris, en leest de regularisaties 
in.

Het optimale beheer van uw prestaties
 
Sage 100 Commercieel Beheer biedt voortaan de mogelijkheid om 
de hulpbronnen te factureren in het kader van commerciële prestaties 
(opleiding, dienstverlening aan een persoon, verhuur van materiaal 
of voertuigen) of hulpbronnen te identificeren die gebruikt worden 
in het kader van niet-gefactureerde prestaties (dienst na verkoop, 
tussenkomst voor herstelling binnen een garantie).

Iedere ingave in een document van een prestatie die de tussenkomst 
van een hulpbron vereist, maakt automatisch of manueel een 
gebeurtenis in de agenda aan, die geraadpleegd kan worden vanuit 
een planning.

Het beheer van prestaties gaat ook gepaard met functies die gewijd 
zijn aan het beheer van de planning van de hulpbronnen :

• De functie “Reservatie planning” die de gebruiker helpt om de 
hulpbronnen in de planning te reserveren.

• De functie “Toewijzen van de bestellingen aan de planning” die het 
mogelijk maakt om, vanuit de documenten, snel gebeurtenissen 
op de planning te plaatsen. 

• De functie “Controle planning” maakt snel problemen van 
overcapaciteit of onmiddellijke beschikbaarheid van een hulpbron 
duidelijk

Maar het prestatiebeheer:

• is ook het beheer van een kalender in de hulpbronnen.
• biedt ook de mogelijkheid om in een parametreerbare export 

agendagebeurtenissen te exporteren of te importeren.

Productiecycli aangepast aan 
de klanteneisen

Eens de bestelling behandeld is, moet de productie automatisch 
aangemaakt worden om snel te beantwoorden aan de behoeften van 
de klanten. De productiesnelheid, de strikte controle van de kosten en 
de termijnen zorgen voor een competitieve prijs.

De nodige bestanddelen worden automatisch bepaald in functie van 
de te produceren hoeveelheden. Hun beschikbaarheid wordt dus 
systematisch gevalideerd met behulp van de productiesimulatie. 
De nodige hulpbronnen (materiaal, dagen en uren/persoon) 
worden opgesomd om de assemblage te starten op basis van de 
productiebon.
U bent zeker van een geoptimaliseerd beheer van de productieketen.

Sage 100 Commercieel Beheer maakt het ook mogelijk om de 
onderdelen op te sporen die nodig geweest zijn voor de productie van 
een goed en maakt ook de kwaliteitscontrole van de geproduceerde 
artikelen mogelijk. In geval van een defect product kan u onmiddellijk 
terugvinden in welke productielijn het gebruikt werd om het direct 
te kunnen onttrekken aan de productieketen en een brief voor 
“productieherinnering” op te starten.

Een gemakkelijke planning 
van uw productieprojecten

De nieuwe functies “Fabricatieprojecten” werden toegevoegd aan het 
reeds bestaande beheer van productie en zijn geïntegreerd in het 
productieproces van Sage 100 Commercieel Beheer.

De fabricatieprojecten laten toe:

• om de productie van een aantal artikelen te plannen 
• om de te gebruiken onderdelen te reserveren, de hulpbronnen 

op te nemen in een productieplanning en de bestellingen in 
onderaanneming te automatiseren

• om tijdens de productie de evolutie te vermelden (gebruikte 
onderdelen, verstreken tijd, geproduceerde artikelen)

• om een evolutiestatus en de kosten van het project te verkrijgen 

Maar de productieprojecten, betekenen ook evolutie:

• in het operationele gamma van de naamlijst (nomenclaturen)
• op gebied van de hulpbronnen door het beheer van een kalender 

die het mogelijk maakt om hun beschikbaarheid te kennen in het 
kader van een productieproject

• in de parametreerbare export met de mogelijkheid om bepaalde 

gegevens van het productieproces te exporteren



Verhoog uw prestaties door uw activiteit te besturen
De controle van de voorraden, op het ritme van de goederen die binnenkomen en buitengaan, maakt het mogelijk om gemakkelijk uw commerciële 
activiteit te beheren.  De behoefte aan hulpmiddelen die nodig zijn voor de productie wordt berekend op basis van de bestellingen van klanten. Toch 
kunnen er zich onvoorziene omstandigheden voordoen, zoals de non-beschikbaarheid van de goederen in voorraad, een teveel aan voorraad of een 
achterstand in de productie. Dan is er slechts één enkele oplossing: anticiperen.

Een antwoord aangepast 
aan de doelstellingen van uw beroep

Sage 100 Commercieel Beheer Pilot Edition biedt dashboards en 
een diepgaande commerciële analyse aan, voor een dynamisch en 
proactief beheer van de informatie naargelang uw indicatoren. U hebt 
snel toegang tot alle gegevens die nodig zijn voor het dagelijks beheer, 
de prognose op productie, aankopen, de lopende zakenportefeuille, 
het aantal verkopen, …

Op ieder ogenblik kunt u analyseren, anticiperen, geïnformeerd en 
gewaarschuwd worden bij ondermaatse prestaties om uw activiteit 
bedrijfszeker te ontwikkelen:

• Informatie: dashboards en sleutelindicatoren,
• Analyse: vergelijking en opvolgen van evoluties, 
• Anticiperen: overzicht op komende acties en planning,
• Alarm: achterstand in leveringen en productie, risico’s op 

voorraden.

Een operationeel beheer, 
optimaal en performant

Aankoop, verkoop, productie, voorraad en dienstverlening: bij 
iedere stap helpt Sage 100 Commercieel Beheer Pilot Edition uw 
operationeel beheer te optimaliseren. U kunt gemakkelijk anticiperen 
op komende producties en gewaarschuwd worden in geval van 
achterstand bij de productie.

De vele, standaard beschikbare, rapporten laten u toe het beheer 
van de voorraden te optimaliseren en te genieten van verminderde 
opslagkosten (met mogelijkheid tot opspoorbaarheid van elke zending, 
inclusief gegevens over de beschikbare, gereserveerde, bestelde of 
voorbereide hoeveelheden).

De toegang tot de interne documenten biedt u de mogelijkheid om op 
ieder ogenblik te weten te komen welk materiaal uitgeleend werd (bon 
voor tussenkomst, leningen…). Dankzij de sleutelindicatoren kunt u de 
evolutie van de prijzen van uw leveranciers vergelijken. Om regelmatig 
uw tekort in voorraad te controleren, kunt u gemakkelijk de opsplitsing 
van uw aankopen per artikel zien.

Om u een eenvoudig en intuïtief overzicht te bieden van uw activiteit, zijn 
de rapporten die standaard geleverd worden beschikbaar onder vorm 
van beroepsindicatoren, georganiseerd volgens informatiethema’s. 
Deze kunnen onmiddellijk geïdentificeerd worden dankzij een catalogus 
van rapporten voor beroepen die klaar zijn voor gebruik.
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Simulatietools op maat gemaakt 
en snel toegankelijk

Met Sage 100 Commercieel Beheer Pilot Edition hebt u de 
mogelijkheid om gekruiste simulaties te maken dankzij de verschillende 
indicatoren.

In één klik ziet u de impact van om het even welke evolutie op het 
omzetcijfer. Een web portal is toegankelijk vanuit uw commercieel 
beheer oplossing. Dit maakt het u mogelijk om gemakkelijk de 
opgezochte informatie te selecteren, naargelang uw beroep en het 
gewenste analyseniveau.

Relevante en performante 
beroepsindicatoren

De catalogus van rapporten, ontwikkeld om u een grotere relevantie 
aan te bieden in het beheer van uw activiteit, wordt geleverd met Sage 
100 Commercieel Beheer Pilot Edition en is samengesteld op basis 
van twee beroepsdoelstellingen.

1/ De commerciële ontwikkeling:

• Commercieel omzetcijfer (gefactureerd, te leveren)
• Orderboekje
• Portefeuille van de lopende zaken (bestek)
• Bijdrage tot de globale marge van de onderneming
• Analyse op basis van meerdere algemene lijnen van het omzetcijfer 

en van de marge (klanten, vertegenwoordigers, projecten)
• Traceerbaarheid per serie- of lotnummers 
• Opdeling van klanten (nieuwe, in groei, in dalende lijn)

2/ Optimalisering van het operationeel beheer
(aankopen, verkopen, productie, voorraden, diensten…):

• Dashboards en sleutelindicatoren
• Analyse op basis van meerdere algemene lijnen
• Bestelling in wacht of met laattijdige levering
• Waarschuwing voor achterstand in de productie,
• Onmiddellijke stopzetting of stopzetting op termijn van de artikelen 

die het meest verkocht worden
• Risico van overbodige voorraad

• Achterstand bij de tussenkomst of de dienstverlening



Geef een nieuwe stimulans aan uw ontwikkeling
Sage biedt een waaier aan oplossingen die hand in hand gaan met uw software voor commercieel beheer en die uw activiteit ondersteunen, om een 
efficiënt en performant beheersysteem te realiseren.

Een toegenomen competitiviteit 
dankzij de CRM

Het Sage CRM gamma is gebaseerd op de webstructuur en geniet van 
de uitzonderlijke efficiëntie van deze technologie: gebruiksvriendelijk, 
snel en eenvoudig toegankelijk.

Sage CRM is perfect geïntegreerd in Sage 100 Commercieel Beheer 
en stelt u een gestructureerde klanten- en prospectendatabase voor, 
die steeds aangepast wordt. U beheert zo de klanteninformatie en 
u bezit de middelen voor een betere commerciële efficiëntie. Uw 
verkoopskrachten beschikken voortaan over tools die essentieel zijn 
voor het beheer van hun dagelijkse activiteit en om hun prestaties beter 
te laten renderen: agenda, automatische herlanceringen, dashboards 
en automatisering van administratieve taken.

Eens uw dienstverlening geautomatiseerd is, structureert u uw 
procedure en wint u aan nauwkeurigheid en reactiviteit. Traceerbaarheid 
van vragen van klanten, beheer van prioriteiten, besturen van de 
activiteit: uw medewerkers zijn efficiënter en uw klanten voelen zich 
in het middelpunt van uw belangstelling. Met Sage CRM beschikt u 
over analysetools die het mogelijk maken om een nauwkeurig profiel 
op te stellen van uw klanten en prospecten, om zo commerciële acties 
op te starten die zowel inkomsten als doelgerichte en renderende 
marketingcampagnes voortbrengen.

Verbonden verkooppunten

Sage 100 Kassabeheer laat u toe om de afdelingen efficiënter te 
herbevoorraden dankzij een unieke database. Het artikelenbeheer, 
promotionele kortingen, serie- of lotnummers, het gebeurt allemaal 
automatisch. De selectie van het artikel kan gebeuren via een 
barcodelezer.

Dankzij Sage 100 Kassabeheer kan u ook het beheer van 
getrouwheidskaarten opstarten.
Een assistent voor communicatie van site tot site vereenvoudigt 
en automatiseert maximaal de procedure voor het overdragen en 
integreren van gegevens dankzij de unieke database van Sage 100. U 
wordt begeleid bij elke stap van de gegevensupdate om enig risico op 
fouten definitief uit te sluiten. 

Software bestemd voor kassasystemen moeten voorzien worden van 
een hoog niveau van betrouwbaarheid. Dankzij de kassa module 
controleert u in alle veiligheid de handelingen, volgens de verschillende 
types van toegang van gebruikers.

 
Sage 100 Kassabeheer
• Assistentie en eenvoud
• Beveiliging van de informatie
• Integratie met Sage 100 Commercieel Beheer

 

Een nieuw venster op Internet

De aanwezigheid op het web is tegenwoordig onvermijdelijk: meer dan 
4 miljoen Belgen zijn regelmatige surfers!

Sage 100 e-Commerce, rechtstreeks gekoppeld aan uw commerciële 
database, maakt het mogelijk om automatisch al uw artikelen vanuit 
Sage 100 Commercieel Beheer over te brengen. De tarieven, de 
referenties, de gamma’s, de foto’s en de commerciële voorwaarden 
worden zo in enkele minuten automatisch aangemaakt in Sage 100 
e-Commerce. Geen webmaster meer nodig! Sage designer maakt het 
mogelijk om de interface van uw site te personaliseren.

Sage 100 e-commerce
• Ergonomie en eenvoud
• Integratie met Sage 100 Commercieel Beheer

 
 
 Beheer van uw commerciële activiteit



Liv ing
Your
Business
De Sage groep in de wereld

Sage, opgericht in Groot-Brittannië in 1981, is de onbetwiste leider in 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 een eenvoudig beheer te garanderen.

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

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 Sage 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.
V.
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www.sage.be
Living Your Business

Uw verdeler

Sage 

Noordkustlaan 16A

1702 Groot-Bijgaarden

Phone +32 (0) 2 721 18 30

Fax +32 (0) 2 721 93 96

Sage sa

Rue Natalis 2

4020 Liège

Phone +32 (0) 4 343 77 46

Fax +32 (0) 4 343 08 47


