
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!

De beheersoplossing voor de KMI

Hoofdpunten
Breng structuur aan in uw activiteit voor meer doeltreffendheid
Verbeter en versoepel elk van de stappen van uw productiecyclus 
(kostenraming, werkopdracht en bestelling, verzending, facturatie, …) 
dankzij de assistenten en automatismen (samengestelde artikels, technische 
fiches, …).

Optimaliseer uw fabricageprojecten
Controleer de beschikbaarheid van het geheel van de middelen die nodig 
zijn voor de fabricage (stoffen, grondstoffen, arbeid, …). Loop vooruit op 
uw behoeften met de simulator en bereik, in functie van de beschikbare 
middelen, de hoeveelheden die geproduceerd kunnen worden en de uit te 
voeren leveranciersbestellingen.

Verbeter uw concurrentievermogen
Breng een standaard aan in uw producties in reeks (opdracht, 
vervangingsmaterialen, …) of beheer de fabricageprojecten “op maat” met 
de berekening van de rentabiliteit, planning, vooruitgang, intermediaire 
facturatie, …

Verhoog uw rentabiliteit
Controleer de kwaliteit van de vervaardigde producten en optimaliseer 
uw materiaalvoorraden (minimum-/maximumhoeveelheden, 
aankoopprijzen, aanvullen van de voorraden, …). Beheer op doeltreffende 
wijze uw opslagplaats (locatie, picking en packing, …) voor kortere 
leveringstermijnen en meer reactiviteit!

Analyseer en stuur om de juiste beslissingen te nemen
U heeft toegang tot de sleutelgegevens: rentabiliteit van de productlijnen, 
verbruikte middelen, vertragingen van leveringen of productie, … 
Het bestuur maakt het mogelijk simulaties uit te voeren voor de impact van 
de fabricage op de omzet.

Troeven
•	 Er wordt rekening gehouden met alle eigenheden  
 van de KMI.
•	 Volledige structurering van de productiecyclus.
•	 Controle van de productiekosten en planning.
•	 Automatisering van de planning: data   
 herberekenen, assistent voor de reservering en de  
 planning van de middelen.
•	 De directe verbinding met desktop- en de   
 boekhoudtoepassingen.
•	 Pilot Edition: gepersonaliseerde catalogus van de  
 professionele boordtabellen in 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 werd speciaal ontworpen voor de montage, uitbesteding en de fabricage. Het 
maakt het mogelijk de bestanddelen en de middelen te tellen, de opdracht tot fabricage te geven, de kostprijs 
te controleren en de termijnen beter te respecteren.
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Voorbereiding van de productie

•	 Berekening van de behoeften
•	 Simulatie van de productie
•	 Voorraad aanvullen voor de productie
•	 Kwaliteitscontrole van de voorzieningen

Organisatie van de fabricageprojecten

•	 Documenten omzetten: voorbereiding van de productie,  
 werkopdracht en bon van de productie
•	 Lijst van de fabricage
•	 Stappen van de fabricage: beheer van overlapping,   
 weergave van de opdracht, uitbesteding
•	 Projecten plannen, planning van de productie raadplegen,  
 projectdata herberekenen, onderdelen/middelen   
 reserveren
•	 Aangifte van de vooruitgang, stap voor stap en per profiel
•	 Aanmaak van de commerciële aanbiedingen vanaf de   
 fabricageprojecten
•	 Traceerbaarheid van de wijzigingen aangebracht in het  
 project (vervanging van een bestanddeel of middel)

Opvolging en analyse

•	 Historiek van de productie
•	 Synthese van het project (opvolging van de kostprijs en de  
 productietermijnen)

Bestuur

•	 Interactieve gids: vereenvoudigde toegang per beroep   
 (fabricage, aankopen, voorraden) tot de bibliotheek van de  
 overzichten (250 standaardoverzichten)
•	 Analyse- en waarschuwingsindicatoren: gefactureerde  
 omzet, vergelijking aankoopprijs leverancier,    
 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

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

Functionaliteiten

Fabricageproject – functie opdracht

•	 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.


