
Boekhouding

Die gebruiksvriendelijke software beschikt over alle nodige boekhoudfuncties : ingave 
boekingen (aankopen, verkopen, financieel...), afdruk elektronische BTW-aangifte. U 
beheert de vervaldagen en u drukt de herinneringsbrieven voor uw cliënten af.

Aangepast voor zelfstandigen en kleine ondernemingen

www.ebp-software.be

 Ga snel van start
Beheer uw boekhouding met een eenvoudige en gebruiksvriendelijke software. De software is beschikbaar in vier talen: 
Nederlands, Frans, Duits en Engels.

 Beheer van vaste activa
Volledig beheer van de vaste activa, afschrijvingstabel en de boekingen.

 Controleer uw thesaurie 
Beheer de thesaurie. Door het overzicht van de laattijdige betalingen drukt u de herinneringen voor uw cliënten af. Hierdoor 
int u uw geld sneller.

 Eenvoudig afdrukken 
Aan de hand van de ingebrachte boekingen, drukt u de elektronische BTW-aangifte af en alle andere wettelijke documenten.

 Eenvoudige transfer
Integreer de gegevens afkomstig van onze facturatietoepassingen (Offerte & facturatie, Commercieel beheer, Bouw) voor 
meer efficiëntie.

U heeft een vraag bij de 
installatie en/of gebruik van de 
toepassing? Onze   helpdesk  
beantwoordt uw vragen. U 
hebt 30 dagen om gratis de 
voordelen van onze bijstand te 
ontdekken

30 DAGEN
telefonische 

bijstand

GRATIS



Hoofdfuncties

• Windows XP
• Windows Vista® 
• Windows® 7
• Windows® 8
• Windows® 10

Vereiste minimum configuratie:
• Processor : Intel P4 2 GHz of 

gelijkwaardig
• Geheugen: 1 GB 

• Scherm: resolutie 1024x768 
in 16 bits

• Vrije schijfruimte: 500 Mb

Ondersteunde besturingssystemen:

Algemene kenmerken
• Viertalig (NL, FR, EN en DU)
• 5 dossiers standaardversie. 
• 20 dossiers (Pro)
• Stand-alone versie
• Netwerkversie (Pro)
• Boekhoudplan
• Beveiligd dossier door paswoord
• Backup en restore functie
• 100% ingave via klavier

Bestandsbeheer
• Eenvoudige ingave aankoop, verkoop, financieel 

en diverse verrichtingen
• Automatische nummering documenten
• Afpunting : manueel of automatisch
• Multi-criteria opzoeking
• Validering boekingen
• Maandelijkse, trimesteriële en jaarlijkse afsluiting
• Opsporen dubbels

Analytisch (Pro)
• Analytische opsplitsing tijdens ingave

• Analytisch grootboek en analytisch resultaat

Opvolging derden
• Informatie cliënten, leveranciers, derden
• Beheer vervaldagen
• Beheer betalingswijze (Pro)
• Herinneringsbrieven

Beheer Vaste activa
• Volledig beheer vaste activa

Import/Export bestanden
• Export van afdrukken in PDF-formaat en 

versturen per mail
• Import vanaf de EBP-toepassing (Offerte & 

Facturatie, Commercieel beheer, Bouw)
• Export boekingen in EBP-of tekstformaat

Afdrukken
• Dagboeken, Grootboek, Balans, BTW-

aangifte,BTW-listing, Intracom, vervaldagboek, 
vaste activa, resultatenrekening...

• Lijst Verworpen uitgaven, Fiche 281.50 (Pro)
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Na de 30 dagen gratis bijstand, kunt u kiezen voor een bijstandscontract. Dit is niet verplichtend.

Met de Privilge bijstand geniet u, gedurende 12 maand, van volgende diensten:

 1 jaar onbeperkt toegang tot onze helpdesk tijdens de kantooruren
 Gratis download (of CD) van de updates
 Hulp op afstand via de software TeamViewer
 20 % korting op opleidingen en andere diensten

30 DAGEN
telefonische

bijstand

GRATIS

Met de versie Pro van EBP Boekhouding hebt u 
volgende functies meer:

-  Export naar ACCON voor de balans NBB
- Analytische boekhouding 
- Fiches 325.50 & 281.50 
- Lijst verworpen uitgaven 
-  Overeenstemming BTW/Omzetcijfer

Windows XP, Vista®, 7, 8 en 
Windows 10 zijn toepassingen van 
Microsoft, op voorhand aangekocht 
en geïnstalleerd. 

Aan de hand van de ingebrachte boekingen wordt de BTW-aangifte ingevuld.
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