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Commercieel Beheer
PRO
Voor een grondig beheer van uw commerciële activiteit
Maak gebruik van een sterk en personaliseerbaar programma dat zich aanpast aan de specifieke eigenschappen van uw
activiteit. Deze tool helpt u dagelijks bij uw commercieel beheer (verkopen, aankopen, voorraden, ...), helpt u bij het runnen
van uw onderneming en vergemakkelijkt het nemen van beslissingen. U hebt alles in de hand om de prestaties op te krikken.
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Werk met meerdere en tegelijk in het programma
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Stel uw eigen analysetabellen op
Creëer heel eenvoudig de sjablonen voor uw gepersonaliseerde
statistische tabellen, volgens uw noden. Zo kunt u op
elk ogenblik up to date informatie zien om uw dagelijkse
beslissingen te nemen.
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Optimaliseer uw beheer van aankopen/voorraden
Volg heel precies de statussen van uw voorraden op, start de
nodige herbevoorradingen op tijd en uur, beheer de volledige of
deel ontvangst van uw artikelen, ... Zo hebt u altijd een klare kijk
op de goederenbewegingen.
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Beperk hercoderingen en fouten door zo goed als automatisch
een geheel te maken van uw documenten: omzetting van een
offerte in een bestelling, van een bestelling in een prijsaanvraag
of leveringsbon en uiteindelijk in een factuur.
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Win tijd bij uw administratieve taken
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Dankzij de netwerkmodus hebben veschillende medewerkers, in real time, toegang tot de gegevens van de software. Om
de veiligheid te garanderen, stelt u toegangsrechten in aan de functies volgens de gebruikers. Werk samen als een team en
win reactietijd.

Zet uw gegevens over naar de boekhouding in enkele klikken
Transformeer uw facturen en betalingen in boekingen en breng ze over naar uw boekhoudprogramma. U kunt ze ook
versturen naar uw boekhouder, in het formaat van het programma(1).
(1) EBP, Winbooks, Sage Bob

FOCUS op de belangrijkste functies

Volg in real time de kerncijfers van uw activiteit

MAAK GEBRUIK VAN EEN VEREENVOUDIGD BEHEER
Surf eenvoudig door het programma
Dankzij de intuïtieve interface die het programma zeer makkelijk in gebruik maakt: de ergonomie wordt gebaseerd op bureaucontexten die u
elke dag gebruikt en die dicht bij uw dagelijks gebruik blijven: Internet, Microsoft Office. Zo vindt u de huidige automatismen terug.

Wees snel operationeel
Krijg met één muisklik toegang tot uw dagelijkse taken, navigatiewizards (Open Guide) staan u bij in elke werksituatie: verkopen, voorraden, ...
U kunt dit alles ook naar wens personaliseren volgens uw gewoontes voor een groter gebruiksgemak.

Zoek gemakkelijk dagelijkse gegevens op
Het multi-criteria zoeken wordt uw bondgenoot om in een oogwenk en in het volledige programma om het even welk type informatie terug te
vinden: document, klant, ... Deze ijzersterke zoekmachine zal u kostbare tijd laten besparen.

WIN TIJD BIJ HET ADMINISTRATIEF BEHEER
Optimaliseer uw facturatieproces
Vanuit een offerte creëert u atuomatisch het geheel van documenten die nodig zijn tot aan de facturatie (bestelling, prijsaanvraag leverancier,
leveringsbon) en dit zonder iets opnieuw te moeten invoeren. De gegevens worden overgenomen van het ene naar het andere document,
waardoor u tijd wint en fouten beperkt.

Automatiseer de terugkerende taken voor dagelijkse efficiëntie
Factureert u bepaalde klanten regelmatig voor dezelfde diensten?
Win dan tijd bij het uitvoeren van deze terugkerende taak door periodieke facturen op te stellen. Vanuit de elementen die u zelf bepaalt (klant,
periodiciteit, ...) zal het programma vervolgens automatisch de overeenkomstige facturen creëren!

Gegarandeerd een nauwkeurige voorraadopvolging
Dankzij het programma kunt u de evoluties van uw artikeldatabase volgen, herbevoorradingen starten afhankelijk van de vraag van de klant
en uw inventarissen voorbereiden. Optimaliseer zo uw kosten door overbevoorrading te vermeiden en uw aankopen zorgvuldig op te volgen.
Als u uw materiaal op verschillende plaatsen bewaart (vb.: magazijn, depot, ...) dan laat het programma u toe om deze te verspreiden over
verschillende depots.

Deel uw artikelen eenvoudig op en update ze met één klik!
Moet u binnen uw sector werken met talloze referenties? Vergemakkelijk de creatie van uw artikelen dankzij de module «Beheer van Gamma’s».
Verkoopt u wijn? Dan kunt u bijvoorbeeld de gamma’s «oogstjaar», «prijs» en «kleur» creëren en hieraan criteria verbinden om vervolgens de
creatie van artikelen te vergemakkelijken.
Daarenboven kunt u met het programma commerciële samenstellingen creëren wanneer u combinaties van artikelen wilt verkopen.

PERSONALISEER HET PROGRAMMA VOLGENS UW EIGEN BEHOEFTEN
Creëer verkoopdocumenten volgens de eigenschappen van uw onderneming
Verzorg het imago van uw onderneming door uw documenten te personaliseren.
U kunt kiezen om een van onze 450 modellen te gebruiken en deze aan te passen, of om een volledig nieuwe modellen op te stellen
(offertes, bestellingen, leveringsbonnen, herinneringsbrieven, ...). Zo behoudt u een coherentie tussen uw verschillende documenten en straalt
u professionalisme uit naar uw klanten en partners.

Pas het programma aan volgens uw specifieke beroep
Wilt u bepaalde aspecten die specifiek zijn voor uw sector beheren, die u niet vindt in het programma?
Gebruik de functie van personaliseerbare velden om de specifieke inhoud te beheren op verschillende plaatsen in het programma. Zo kunt u
vervolgens deze gegevens filteren, sorteren en klasseren volgens uw eigen criteria.

Werk in de omgeving die het beste bij u past
Creëer en personaliseer uw eigen lijsten om documenten te raadplegen (klanten, artikelen, facturen, ...). Bijvoorbeeld: sorteer uw klantendatabase
op provincie en op telefoonnummer om een phoninglijst te creëren, of om de nog niet gevalideerde facturen in het rood te laten verschijnen.

VOLG UW ACTIVITEIT IN REAL TIME EN NAUWKEURING OP
Krijg in één oogopslag een algemeen beeld van uw activiteit
Gebruik het beheeroverzicht om de gegevens samen te brengen die essentieel zijn voor uw activiteit: de lopende offertes, niet betaalde
facturen, gerealiseerde prijsaanvragen, het OZ van de dag, de meest verkochte artikelen, ... Hier kunt u ook linken toevoegen naar de
Internetpagina’s die u het meest bezoekt.
U kunt dit beheeroverzicht naar wens personaliseren om zo een tool te creëren die het best aan uw dagelijkse behoeften aangepast is.

Volg uw resultaten op tot in de kleinste details
Dankzij een sterke module voor statistieken met dynamische kruistabellen kunt u een doorgedreven analyse krijgen van uw business.
U kunt uw eigen tabelmodellen opstellen, deze naar wens aanpassen, opslaan, wijzigen, ... Met een simpele klik-sleep-beweging kunt u er
gegevens aan toevoegen of uit verwijderen.
U beschikt zo over alle gegevens om de juiste beslissingen te nemen voor de toekomst van uw onderneming.

Belangrijkste functies
Algemene kenmerken

Beheer van verkopen

Statistieken

• Aantal dossiers: 10
• Netwerk: contacteer ons
• Navigatiewizard: instelbaar
• Gepersonaliseerde velden
• Instelbaar beheeroverzicht
• Beheer van favorieten
• Multi-criteria zoeken
• Beheer van instelbare meldingen
• Personaliseerbare verplichte velden
• Beheer van rechten
• Online hulp
• Dossier beveiligd met een wachtwoord
• Backup en Restore van gegevens

• Offertes, bestellingen, leveringsbonnen,
retourbonnen, facturen, creditnota’s,
voorschotfacturen, ...
• Gestructureerde mededelingen (OGM) voor
facturen van Belgische klanten
• Automatische omzetting van documenten
• Wizard voor instellingen van documenten
• EBP Report Designer: 450 afdruksjablonen
• Beheer van portokosten
• Documenten verzenden via e-mail
• Gedeeltelijke of volledige levering
• Periodieke facturatie
• Facturatie van artikelen zonder referentie in
de artikeldatabase
• Invoer van volledige of gedeeltelijke
klantenbetalingen
• Meerdere vervaldagen, afpunting tussen
vervaldagen
• Beheer van wanbetaling
• Afgifte ter inning of verdiscontering
• Beheer van betalingsverschillen
• Bankafgifte
• Nationale of internationale overschijvingen
genereren volgens SEPA-normen
• Historiek van alle documenten van de klanten
• Historiek van een document
• Historiek van de lijnen van elk document
• Evenementendagboek
• Beheer van Intrastat

• Statistieken van klanten, artikelen,
leveranciers, documenten in de vorm van
grafieken of tabellen
• Instelbare statistieken
• Groepen van statistieken per familie

Opvolging van derden
• Bestanden van klanten, prospecten en
leveranciers
• Onbeperkt aantal contacten
• Familie van klanten/prospecten/leveranciers
• Subfamilie van klanten en leveranciers
• Simulatie van het tarief
• Beheer van verschillende tariefroosters en
promoties gelinkt aan een klant
• Historiek van artikelen en documenten per
klant
• Beheer van betaalwijzen en meerdere
vervaldagen
• Vervaldagboek klant
• Meerdere facturatie- en leveringsadressen
• Tabel beheer klantenherinneringen
• Afdruk van herinneringsbrieven
• Mailings
• Beheer van klanten: slapend, geblokkeerd,
deels geblokkeerd
• Gebruik van gestructureerde mededeling
(OGM) bij Belgische klanten

Beheer van artikelen
• Artikelen, familie artikel, subfamilie artikel
• Beheer van artikelreferenties per klant
• Bijkomende classificatie met de notie groep
(instelbaar tot 2)
• Artikel van het type goed of dienst
• Indicatoren: kostprijs, margetarief,
verkoopprijs excl. btw, btw-tarief,
verkoopprijs incl. btw
• Fiches van portokosten
• Afbeelding verbonden aan het artikel
• Etiketten met barcodes
• Beheer RECUPEL, excl. en incl. btw
• Historiek RECUPEL
• Beheer van verbonden artikelen
• Commerciële samenstellingen
• Beheer van vervangartikelen
• Beheer van slapende, geblokkeerde en deels
geblokkeerde artikelen
• Niet-factureerbare artikelen
• Automatische update van aankoopprijs in de
artikelfiche
• Beheer van verschillende tariefroosters en
van promoties verbonden aan een artikel
• Beschrijving van artikelen in 5 talen

Beheer van aankopen
• Prijsaanvragen, ontvangstbonnen,
bestellingen, facturen en creditnota’s
leveranciers
• Automatische omzetting van documenten
• Documenten verzenden via e-mail
• Historiek van alle documenten van
leveranciers
• Status op prijsaanvragen
• Beheer van retourbonnen en gedeeltelijke
creditnota’s
• Volledige of gedeeltelijke ontvangst
• Afdruk van de planning van ontvangsten
• Uitbetaling
• Aanmaak van nationale en internationale
domiciliëringen volgens SEPA-normen
• Evenementendagboek

• Instelbare import/export van bestanden
artikelen, klanten, klantenfamilies,
artikelfamilies, contacten en Recupel
barema’s
• Overdracht van facturen naar EBP
Boekhouding
• Genereren van boekingen in het formaat van
uw boekhouder(1)
• Instelbare import/export in CSV-formaat
• Export van afdrukken in formaal PDF, Word,
Excel
• Export van lijsten in formaat XML, TXT, Excel,
HTML

Module Beheer van Gamma’s(2)
• Onbeperkt gamma’s creëren
• Onbeperkt criteria creëren
• Combinatie van 5 gamma’s in een
artikelgamma
• Update en wijzigingen van combinaties per
detailartikel of per gamma-artikel
• Groothandelomodus voor aankoop en
verkoop
• Visualisatie van voorraad per artikel,
artikelgamma of gamma
• Statistieken van gamma’s

Verbinding met EBP CRM PRO
(Binnenkort. Contacteer ons om de
beschikbaarheid te kennen)
• Synchronisatie van artikelen, offertes en
eenheden met EBP CRM PRO (programma
apart aan te schaffen)
(1) EBP Boekhouding, Winbooks en Sage BOB
(2) Module apart aan te schaffen

Beheer van voorraden
• Ingavebonnen, uitgiftebonnen
• Beheer van voorraden in meerdere depots
(tot 3 depots)
• Visualisatie van voorraadbewegingen
• Verantwoording van voorraadverschillen
• Voorraadwaardering volgens GGEK
• Invoer van inventarissen
• Beheer van scanners voor import van
gegevens

Beheer van commerciëlen
• Bestand commerciëlen/medewerkers
• Functie van commercieel/medewerkers
(assistent, handelaar, dienstverantwoordelijke, ...)
• Commissiebarema
• Beheer van commerciëlen: slapend,
geblokkeerd of gedeeltelijk geblokkeerd

Minimale Systeemvereisten:

Ondersteunde besturingssystemen:

• Processor: Intel P4 2 GHz
of hoger
• Geheugen: 3 Gb

• Windows XP SP3
• Windows Vista SP1 32 bits
en 64 bits

• Scherm: resolutie 1024x768 in
16 bits
• Vrije schrijfruimte: 3 Gb

Import/Export

• Windows 7 32 bits en 64 bits
• Windows 8 32 bits en 64 bits
• Windows 10 32 bits en 64 bits

Windows XP, Vista, 7, 8 en 10 zijn besturingssystemen die u aangekocht moet hebben vooraleer
u het programma gaat gebruiken.
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