
Offerte & Facturatie

Maak gebruik van een eenvoudige en efficiënte software om uw commercieel beheer te 
informatiseren. U stelt uw offerten snel op. U zet ze om naar facturen en die stuurt u, 
zonder heringave, naar de boekhouding. Waag de stap en informatiseer uw beheer om 
efficiënter te werken !

Voor zelfstandigen, starters, aannemers en kleine 
ondernemingen. Factuur snel en correct

www.ebp-software.be

 Tijdwinst
U maakt uw offerten aan zoals met een tekstverwerker en zet ze om in facturen zonder heringave. Voor de afdruk kiest u uit 
gebruiksklare sjablonen. U voegt uw logo toe en u personaliseert de sjablonen. 

 Visualiseer uw activiteit
De software geeft u een beeld van uw activiteit aan de hand van het beheeroverzicht : omzetcijfer, statistieken, de prioriteiten 
van de dag (vervaldagen, te hernemen offerten).

 Volg uw cliënten
Gebruik een intuïtieve software en wees dagelijks geïnformeerd vanaf het beheeroverzicht : de offerten met einde 
geldigheidsdatum en de laattijdige betalingen van de cliënten. U drukt de herinneringsbrieven af voor die cliënten.

 Voor uw boekhouding
Uw facturen worden omgezet in boekingen die u, zonder heringave, overdraagt naar uw boekhouding of die van uw 
boekhouder*.  

 Eenvoudige communicatie
U slaagt uw documenten op in PDF-formaat en u verstuurt ze per mail. U kunt ook de gegevens exporteren naar Excel. 

* EBP, Winbooks, Bob, Popsy, Pro Acc

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
• Navigatiebalk : toegang tot hoofdmenus en 

online helpfunctie
• Beheeroverzicht
• Look Microsoft en aangepast aan thema’s 

Windows

Opvolging klanten
• Herinneringsbrieven (3 modellen volgens niveau)
• Betalingen ingeven
• Vervaldagen en onbetaalde facturen volgen
• Bepalen initieel saldo en kredietlimiet

Klanten, contacten en artikels
• Klanten-en prospectfiches
• Ingave kortingspercentage in klantenfiche
• Artikelenfiche met ingave barcode en beheer 

barcodelezer
• Ingave niet opgenomen artikelen en registratie 

achteraf in het artikelenbestand
• In rust zetten van ongebruikte artikelen
• Directe toegang tot verkoopstatitieken vanaf 

artikelenfiche
• Omschrijving artikelen in 3 talen

Offerten en facturen
• Aanmaak offerten
• Automatische omzetting van offerten in facturen
• Knippen/plakken/kopiëren van lijnen van een 

offerte naar een andere
• Lijnen met een negatieve marge staan in het 

rood
• Beheer Recupel
• Mogelijkheid om documenten te vervolledigen 

met subtotalen, bladsprong, lege lijnen, 
lettertype...

• Spellingchecker
• Meer dan 50 afdrukmodellen
• Ingave kortingen en portkosten
• Creditnota’s
• Keuze BTW-percentage voor elk artikel
• Overzicht per BTW-percentage in documenten
• Wijzigen contactpersoon mogelijk in 

documenten

Voorschotten en leveringsbonnen
• Ingave van voorschotfacturen

Analyse
• Verkoophistoriek klanten/prospecten
• Commerciële statistieken in grafiek-of tabelvorm
• Opvolgen zakencijfer

Import/Export bestanden
• Genereren van boekingen in formaat EBP, tekst 

of volgens het formaat van uw boekhouder 
(Winbooks, Bob, Popsy en Pro Acc)

• Import/Export artikelen, klanten, prospecten in 
tekst-of Microsoft Excel® bestand

• Versturen van documenten per mail in PDF-
formaat

• Overgang mogelijk naar EBP Bouw of EBP 
Commercieel beheer

Backup procedure
•  Backup en restore wizard bij afsluiten dossier

OFFERTE & FACTURATIE

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

Werk zoals met een tekstverwerker : lettertype, vet, cursief, 
spellingchecker...
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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


