Sage BOB 50 Expert
Klantengetuigenis

Fiduciaire Bruninx beheert
efficiënt 70 klantendossiers
met Sage BOB 50 Expert
“Sage BOB 50 Expert is een betrouwbaar en stabiel
product dat geniet van de internationale ruggengraat
van een bedrijf als Sage. Via het onderhoudscontract
hebben we de zekerheid dat het pakket altijd mee
evolueert met de boekhoudwetgeving.”
Herbert Bruninx, zaakvoerder, Fiduciaire Bruninx
Bruninx was reeds in de jaren ’70 een pionier op het gebied van informatisering.
Herbert Bruninx, zaakvoerder: “We hebben achtereenvolgens gebruik gemaakt van
Philips systemen en van IBM System 32, 34 en 36. Daarvoor hebben we destijds zelfs
ons eigen boekhoudprogramma laten schrijven.”
Toen de PC begin jaren ’90 opgang maakte, was het kantoor er snel bij om de
overschakeling te maken naar de nieuwe omgeving. Als boekhoudprogramma
maakte het bedrijf jarenlang gebruik van het populaire programma Cubic.
“Cubic was een uitstekend boekhoudprogramma maar maakte na de overname door
Exact Software slechts moeizaam de overschakeling van DOS naar Windows. In 2000
stapten we dan ook over naar BOB Software, dat heel vroeg op de Windows-kar was
gesprongen”, aldus Herbert Bruninx.
Na de overname van BOB Software door het softwarebedrijf Sage, bleef het kantoor
trouw aan het softwareprogramma – dat voortaan Sage BOB 50 Expert heette.

Efficiënter werken met Sage BOB 50 Expert
Bruninx beheert vandaag 70 klantendossiers met Sage BOB 50 Expert. “De
navigatiestructuur van Sage BOB 50 Expert is bijzonder gebruiksvriendelijk. Dankzij
de Proactive Interface hebben we nu een veel beter overzicht: wat vroeger op
verschillende schermen stond, vind je nu logisch bij elkaar op één enkel scherm”,
stelt Herbert Bruninx.
Herbert Bruninx stelt vast dat hij vandaag veel sneller en efficiënter kan werken dan
vroeger dankzij Sage BOB 50 Expert. “Ik kan talrijke voorbeelden noemen: het correct
tegenboeken van BTW rekeningen bijvoorbeeld, nam vroeger makkelijk 10 à 20
minuten in beslag. Vandaag gebeurt dit volledig automatisch. Een ander voorbeeld
is het beheer van afschrijvingen: een Wizard leidt je doorheen alle noodzakelijke
stappen die je moet nemen.
Dankzij de op maat gemaakte Excel-functies kunnen we heel gemakkelijk de nodige
cijfers rechtstreeks uit de boekhouding halen en verwerken in Excel.”

Precentralisatie derden rekeningen
Het centraal dagboek speelt een sleutelrol in de boekhouding van een bedrijf.
Met de centralisatie worden immers op periodieke basis de verrichtingen uit het
aankoopdagboek, het verkoopdagboek en de financiële dagboeken gegroepeerd
tot één journaalpost in het centraal dagboek en tegelijk op de respectieve
grootboekrekeningen ingeschreven.

Over onze klant
Het accountantskantoor Bruninx
werd 50 jaar geleden opgericht door
de vader van de huidige zaakvoerder,
Herbert Bruninx. Het kantoor telt
onder haar klanten een 70-tal KMO’s
die, afhankelijk van de situatie, hun
volledige boekhouding uitbesteden of
enkel beroep doen op Bruninx voor de
BTW-aangiftes en de jaarafsluitingen.
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Voordelen
• Gebruiksvriendelijke
werkomgeving met de Proactive
Interface
• Precentralisatiemodule geeft meer
autonomie aan de klant
• Vlotte ondersteuning door Sage
Reseller BiPro
• Zekerheid en continuïteit van Sage
als leverancier
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Als accountant raadt Bruninx zijn klanten aan om boekingen niet te centraliseren
alvorens ze door het kantoor worden nagekeken. Het klassieke probleem bij het
wachten met centraliseren, is echter dat bedrijven hun financiële verrichtingen niet
altijd voor honderd procent kunnen opvolgen.
Sage BOB 50 Expert heeft volgens Dhr. Bruninx een oplossing voor dit probleem
gevonden met bijzonder nuttige module ‘precentralisatie van de derden rekeningen’.
Hiermee worden de verrichtingen op de klanten- leveranciersrekeningen direct
weggeschreven in de historiek en kan men de financiële verrichtingen zonder
problemen afpunten. Hierdoor kunnen klanten van dag tot dag alle lopende zaken
zoals aanmaningen, betalingen en kredietlimieten toch uitstekend opvolgen.
Herbert Bruninx: “Dankzij de precentralisatie is de samenwerking tussen de
accountant en de KMO in een stroomversnelling geraakt. De precentralisatiemodule
in Sage BOB 50 Expert, zorgt ervoor dat het voor de KMO veel gemakkelijker
geworden is om zelf zonder risico haar boekhouding te voeren, terwijl wij als
accountant toch de controle behouden door uiteindelijk alles naar het centraal
dagboek te boeken.”

Stabiliteit en continuïteit
Bruninx werkte voor de implementatie van Sage BOB 50 Expert samen met de
Sage Reseller BiPro uit Hasselt, en is vol lof over de uitstekende service van BiPro.
De combinatie van een lokale ondersteuning en een betrouwbaar en stabiel
softwarepakket is volgens hem ideaal.
“Ik heb vroeger zelf geprogrammeerd heb oog voor wat achter de schermen van een
softwareprogramma gebeurt. Sage BOB 50 Expert is een betrouwbaar en stabiel
product dat geniet van de internationale ruggengraat van een bedrijf als Sage. Via
het onderhoudscontract hebben we de zekerheid dat het pakket altijd mee evolueert
met de boekhoudwetgeving.”

“Dankzij de Proactive
Interface hebben we nu
een veel beter overzicht:
wat vroeger op
verschillende schermen
stond, vind je nu logisch
bij elkaar op één enkel
scherm.”
Herbert Bruninx, zaakvoerder,
Fiduciaire Bruninx

System
Sage BOB 50 Expert
•

Beheer Vaste activa

•

BOB-ole

•

Prestatiebeheer

•

Facturatie

•

Commercieel beheer

• M
 eer weten over Sage BOB 50
Expert: www.bob50.be
• Meer weten over Sage:
www.sage.com
• Meer weten over BiPro:
www.bipro.be

Voor meer info, ga naar: Sage.com
of contacteer ons op +32 (0)800 99 265
©2015 Sage Software, Inc. All rights reserved. Sage, the Sage logos, and the Sage product and service names mentioned herein are registered trademarks or trademarks of Sage Software, Inc.,
or its affiliated entities. All other trademarks are the property of their respective owners. 15-XXXXX

