Commercieel Beheer
Verbind uw ecosysteem met uw beheer
en verhoog zo uw rentabiliteit
en productiviteit.

Onze troeven

Van offerte tot factuur… Beheer uw bedrĳfsprocessen van a tot z en houd
contact met uw klanten, waar u zich ook bevindt.

• Versnel uw verkoopprocessen

Collaborative
Sage 100 optimaliseert de samenwerking
met uw klanten en in uw teams dankzĳ een
centrale opslag van gedematerialiseerde
documenten en facturen, en een digitaal
bankverkeer.

Connected
Of u nu van thuis uit of mobiel werkt, u kan
uw oplossing en gegevens altĳd raadplegen
vanaf eender welk toestel.

Community
Volg en houd contact met uw klanten,
leveranciers en partners op sociale media*.

Complete
Sage 100 Commercieel Beheer maakt deel
uit van een volledige beheersoplossing. Dit
pakket is vooruitstrevend, aanpasbaar en
beschikt over opties op maat. Zo kan u al uw
bedrĳfsprocessen probleemloos beheren.

beperkt zo het risico op fouten. Bestellingen en facturen kunnen bovendien automatisch
gedematerialiseerd en bewaard worden. Zo verhoogt u niet enkel uw productiviteit, maar
verbetert u ook de efficiëntie van uw bedrĳfsactiviteiten.

• Verbeter de opvolging van uw klanten
In uw oplossing kan u uw verkoopoverzicht, financiële informatie en klantengegevens
opslaan. Deze centrale opslag helpt u het klantenvertrouwen te versterken, zelfs op sociale
media*, en uw bedrĳf verder te ontwikkelen.

• Stroomlĳn uw aankopen en voorraad
- Beperk uw aankoopkosten dankzĳ een volledig voorraadbeheer: berekening van
gemiddelden, aankoophoeveelheid aangepast aan uw eisen, voorbestellingen, keuze uit
verschillende leveranciers, kwaliteitscontrole, enz.
- Beheer de voorraad van de vaste activa dankzĳ Just In Time-aankopen en het vastleggen
van een minimum-/maximumvoorraad
- Vereenvoudig uw aankoopproces aan de hand van prĳsaanvragen, de aankoop van
noodzakelĳke productiegoederen of de vastlegging van leveringen

• Optimaliseer uw prĳzenbeleid
Uw prĳzencatalogus kan eenvoudiger beheerd worden omdat u uw databank volledig kan
aanpassen aan uw producten en diensten, zoals de naamgeving, bundel, gerelateerde
goederen en vervangproducten. Zo kan u uw prĳsbeleid beter ontwikkelen en de prĳs per

• Beheer uw activiteiten zo verstandig mogelĳk
Neem doordachte beslissingen zonder aarzeling dankzĳ real time boordtabellen op maat.

• Verhoog uw dagelĳkse productiviteit
De functies van Sage 100 Commercieel Beheer kunnen volledig aangepast worden aan
uw eisen en zĳn zeer gebruiksvriendelĳk. Zo kan u uw oplossing zonder moeilĳkheden
dankzĳ de automatische import van facturen in Sage 100 Boekhouding.

*Beschikbaar vanaf juni 2017
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Neem de juiste beslissingen voor uw
bedrĳf dankzĳ een duidelĳk overzicht
van uw sleutelindicatoren en efficiënte
boordtabellen.

Sage 100 Commercieel Beheer automatiseert uw volledig facturatieproces van offerte

PRODUCTFICHE

Confidence

Functionaliteiten
Volledig beheer van verkoopprocessen

Snelle ingaven met correcte prĳzen:
- Artikelherkenning aan de hand van de leveranciersreferentie of
barcode
naar bestelling, van offerte naar factuur, …
- Automatische aanpassing van de prĳzen, lonen en promoties
- Aanmaak van artikelen en derden bĳ de ingave van documenten
- Ingave meerdere artikelen mogelĳk
Berekening vervoers- en verzendkosten
Opname alle soorten artikelen:
- Facturatie van producten en diensten: afzonderlĳke artikelen,
bundels, naamgeving, hulpmiddelen
- Vervangproducten aanbieden in geval van voorraadtekort

Gedematerialiseerde documenten

Snelle en beveiligde verzending, automatische ontvangst en
ingave van facturen
Opvolging van het facturatieproces in real time met
traceerbaarheid van facturen en naleving van de
betalingstermĳnen

Betere klantenopvolging

Specifieke verkoopvoorwaarden per klant/klantencategorie
Controle van de uitstaande bedragen van klanten en beperkingen
in geval van wanbetalingen
Uitwisselen van klanteninformatie: gegevens, geschiedenis, enz.
Verbonden met klanten dankzĳ sociale media

Verbinding beheertools en ecosysteem
Gebruik van platformen voor gedematerialiseerde facturen
Uitwisseling van gegevens met uw andere Sage 100
oplossingen: CRM, Boekhouding, Apart Kassabeheer en MRP.
Aanpassen van gegevens in een rekenblad via Pilotage XL
Uitwisseling van gegevens met MS Word en Excel
Lĳsten kopiëren en plakken in Excel vanuit Sage 100
Commercieel Beheer

Bedrĳfsbeheer

Real time rapporten dankzĳ boordtabellen over de
bedrĳfsactiviteiten: bestellingen, topartikelen, voorraad, enz.
Interactieve gids met 290 standaardstatussen: gefactureerde
omzet, vergelĳking aankoopprĳzen, leveringsachterstand, enz.
Aanpasbare statussen en KPI-informatie
Analyse van de activiteiten (klanten, vertegenwoordiger,
artikelen, …)
Simulatie van de verkoop met dynamische presentaties

EEN MOBIELE OPLOSSING
Of u nu van thuis uit of mobiel werkt, u kan altĳd:
• al uw Sage 100 toepassingen raadplegen vanaf uw tablet,
computer of laptop.
• uw sleutelindicatoren nagaan vanaf uw smartphone of
tablet, zoals de omzet, uitstaande bedragen en uw cash flow.

Optimale aankopen en voorraden

Automatische berekening van aankoopprĳzen in gewogen
gemiddelde, FIFO en LIFO
Vereenvoudigd beheer van de catalogus met invoer van
leveranciersprĳzen en beheer van verschillende referenties per
artikel
Binnenkomende en uitgaande verrichtingen, beheer van
meerdere magazĳnen en uitwisseling tussen deze magazĳnen
Volledig overzicht van aankoopdocumenten: prĳsaanvragen,
bestellingen, ontvangsten en leveranciersfacturen
Beheer van de Just In Time-voorraad a.d.h.v. voorraadcontrole
voorraadstatussen

OPTIES OP MAAT
• Fabricatie
• Logistieke keten
• Traceerbaarheid (reeksen en series)
• Diensten
• Aankoopverwachtingen
• Pilot Edition
Wil u meer informatie over de opties, raadpleeg dan
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0800 23 412 | www.sage.com/be
©2016 The Sage Group plc, of zĳn partners. Alle rechten voorbehouden. De genoemde merken, logo’s en namen van Sage producten en diensten
behoren toe aan The Sage Group plc, of aan zĳn partners. Alle andere merken zĳn eigendom van hun respectieve eigenaars.
Foto: fotolia - Opmaak: CA-inspire - 12-2016

