
Dit beheerpakket is het ideale programma dat beantwoordt aan uw behoeften en zich 
aanpast aan de eigenschappen van uw activiteit. Beheer van aankopen, van verkopen, 
van de voorraad, opvolging betalingen cliënten, brieven, overdracht boekingen. Wacht niet 
langer om uw bedrijfsactiviteit te ontplooien!

Voor alle kleine en middelgrote ondernemingen

 2018  

www.ebp-software.be

 Verlies geen tijd om facturen op te stellen
Stel uw facturen snel op: eenvoudige opmaak van offerten, omzetting naar bestellingen, naar leveringsbonnen of naar 
facturen zonder opnieuw in te geven. De afdruksjablonen zijn gebruiksklaar. U hoeft enkel uw logo in te voegen. U kunt de 
sjablonen   ook personaliseren.

 Beheer uw aankopen
Een volledig beheer van uw aankopen: prijsaanvraag, bestellingen, ontvangstbon, afdruksjablonen...

 Voorraad
Vermijd voorraadtekort om uw cliënten te kunnen leveren: kennis van de beschikbare voorraad en beheer van herbevoorrading. 
Bewerk gemakkelijk uw inventaris!

 Volg uw betalingen nauwkeurig
Vermijd wanbetalingen: de software meldt u wanneer facturen op vervaldag komen.  Zo kunt u de cliënten die laattijdig betalen 
een herinneringsbrief versturen. Het bericht past zich aan volgens de gevraagde herinnering (herinnering 1, herinnering 2...).

 Visualiseer de evolutie van uw activiteit
Met het beheeroverzicht zijn de kerncijfers altijd beschikbaar en direct geactualiseerd: volg de lopende en te herinneren 
offertes en de onbetaalde facturen, bewerk statistieken. U beschikt zo over alle nodige informatie om de goede beslissingen 
te nemen.

 Communiceer gemakkelijk
Genereer uw boekingen zonder enige heringave. Die boekingen draagt u over naar de boekhouding of die van uw Accountant* 
volgens zijn/haar formaat. Sla de documenten op in PDF-formaat en verstuur ze direct per mail. Exporteer uw gegevens in 
Excel-formaat.

*EBP, Winbooks, Sage Bob

Commercieel beheer

*EBP, Winbooks, Bob, Popsy, Pro Acc

Classic
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Volg dagelijks uw activiteit aan de hand van het gedetailleerd beheeroverzicht.

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

• Scherm: resolutie
1024x768 16 bits
• Vrije schijfruimte: 3 Gb

Algemene kenmerken
• Aantal dossiers: 5
• Single user versie
• Helpfunctie
• Parametreerbare navigatiewizard
• Personalisering van lijsten (zichten)
• Beheeroverzicht
• Multi-criteria zoeken
• Beheer rechten (per gebruiker, gebruikersgroep, 

kolom)
• Backup en Restore
• Beveiliging door paswoord
• Beheer van favorieten

Opvolging van derden
• Bestanden van klanten, prospecten en 

leveranciers
• Onbeperkte contacten
• Familie van klanten/prospecten/leveranciers
• Subfamilie van klanten en leveranciers
• Tarieven en promoties
• Vervaldagboek klanten
• Meerdere facturatie- en leveringsadressen
• Historiek artikels en documenten per klant
• In rust zetten van klanten

Artikels
• Familie artikels
• Artikel type Goed of Dienst
• In rust zetten van artikels
• Etiketten met barcode
• Beheer Recupel
• Historiek Recupel
• Beheer vervangingsartikel
• Kostprijs, % marge, verkoopprijs ex. BTW, 

BTW %, verkoopprijs incl. BTW
• Fiches portkosten

Verkopen
• Offertes, bestellingen, leveringsbonnen, 

retourbonnen, facturen, creditnota’s
• Financiële creditnota’s
• Beheer portkosten
• Volledige of deellevering
• Versturen per mail van verkoopdocumenten
• Wizard parametrage sjablonen
• Automatische omzetting van documenten
• Gebruiksklare afdruksjablonen (400)
• Aanmaak afdruksjablonen
• Ingave betalingen (volledig of deels)
• Multi-vervaldag (afpunting tussen vervaldagen)
• Beheer betalingsverschil
• Bankafgifte
• Beheer herinneringsbrieven

Aankopen
• Prijsaanvragen, ontvangstbonnen, bestellingen, 

facturen en creditnota’s
• Automatisch omzetting van documenten
• Statussen op prijsaanvragen
• Beheer gedeeltelijke retourbonnen en 

creditnota’s
• Volledige of deelontvangst

Voorraad
• Ingave- en uitgiftebonnen
• Visualisering voorraadbewegingen
• Voorraadwaardering GGEK
• Ingave inventaris
• Verantwoording voorraadverschillen

Beheer commerciëlen
• Bestand en familie commerciëlen
• Barema’s commissies

Statistieken
• Statistieken klanten, artikels, leveranciers, 

documenten onder de vorm van tabellen of 
grafieken

Import / Export
• Instelbare import/export van artikelen, klanten, 

families klanten, familie artikelen, contacten en 
Recupel barema ‘s

• Overdracht facturen naar EBP Boekhouding
• Export van boekingen in het formaat van het 

boekhoudprogramma van uw accountant(1)

• Beheer hulprekeningen

(1) EBP Boekhouding, BOB, Winbooks

• Windows XP SP3
• Windows Vista SP1 32 bits en 64 bits
• 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
softwareprogramma’s die u moet
aanschaffen vooraleer u de software
in gebruik neemt.

Ondersteunde besturingssystemen:


