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Voor alle vakmannen

Bouw
2010

U wilt zich, als zelfstandige of vakman, toeleggen op 
uw beroep ? Met EBP Bouw 2010 vereenvoudigt u het 
beheer van uw activiteit doordat u gemakkelijk offerten 
en facturen kan opstellen en de bouwwerven kan 
volgen. De toepassing zal u dagelijks tijdwinst opleveren 
opdat ze aangepast is aan alle beroepen.

Professionele
documenten

Stel eenvoudig professionele offerten en facturen op en hou rekening 
met de bouwspecifi caties :  schijven, verschillende BTW-percentages, 
materialen en plaatsing ervan, invoegen beelden, onbeperkte tekst om uw 
prestaties te beschrijven.

Tijdwinst

Win tijd bij het opstellen van uw offerten door de bibliotheken in de 
toepassing te integreren. U beschikt zo over vele referenties die direct 
bruikbaar zijn voor uw berekeningen. U heeft ook een beheer van het 
multitarief.

Volg
uw cliënten

Factureer uw cliënten snel en zonder heringave: via een eenvoudige 
muisklik zet u een offerte om in een factuur of een vorderingsfactuur. U 
neemt alle gegevens over en u verstuurt de documenten per mail.

Volg
de rentabiliteit

Analyseer snel de rentabiliteit van uw werven door een eenvoudige 
opvolging. U geeft de uitgaven aan materialen en materielen alsook de 
werkuren van uw werknemers in. Zo krijgt u automatisch een vergelijking 
tussen het voorziene en het gerealiseerde met de verschillen.

Vereenvoudig
de administratie

U genereert boekingen zonder heringave en draagt die over naar de 
boekhouding. U kan ze ook per mail versturen naar uw boekhouder in het 
formaat van zijn/haar toepassing*.

* EBP, Winbooks, Bob, Popsy en Pro Acc

Hoofdfuncties
Algemene kenmerken
• Beheeroverzicht bij openen dossier
• Spellingchecker
• Invoegen logo en bedrijfsgegevens
• Archivering van gegevens

Cliënten
• Gedetailleerde cliënten- en prospectenfi ches
• Herinneringsbrieven cliënten (3 verschillende 

modellen)
• Verwerking betalingen

Elementen
• Omschrijving elementen in 3 talen
• Beheer multi-tarief

Bibliotheken
• Aanmaak eigen bibliotheek van werken
• Onderscheid tussen elke bibliotheek en de interne 

bibliotheek

Offerte - Facturering
• Aanmaak van alle commerciële documenten (offerten, 

bestellingen, facturen, leveringsbonnen, retourbonnen, 
voorschotfacturen, creditnota’s)

• Offerte met de eigenschappen van de bouwsector : 
schijven, formules, meerdere BTW-percentages, 
beelden, onbeperkte tekst

• Mogelijkheid om tekst te verrijken: vet, cursief, 
onderlijnd, kleuren...

• Aanmaak werken en integratie van materialen met 
plaatsing

• Eenvoudige omzetting van een offerte in een factuur
• Aanmaak van voorschotfacturen
• Aanmaak vorderingsfacturen

Werfopvolging
• Eenvoudige of gedetailleerde werfopvolging
• Ingave tijd werknemers

Voorraadbeheer 

Import/Export
• Import elementen, klanten van EBP Offerte & Facturatie, 

EBP Commercieel beheer
• Genereren en overdracht van boekingen in formaat : 

EBP, Solid Data, Winbooks, Popsy, BOB.

Bestaat in versie Pro
• Beheer contracten en dienst na verkoop
• Beheer interventies
• Planning werknemers
• Beheer aankopen
• Beheer projecten
• Netwerkversie (in optie) 

Stap, zonder verlies van gegevens, over naar de versie Pro 
wanneer het u uitkomt. Conctacteer ons op 02 737 95 90 
voor meer info.

    

30 dagen
     gratis bijstand



ZOOM op
het aanmaken van uw offerten

De bouwsector bevat een verscheidenheid aan specifi caties waarmee u rekening moet houden bij het 
opstellen van een offerte. Met EBP Bouw beschikt u over de tool, aangepast aan uw activiteit, om de 
verkoopdocumenten te realiseren.

U kan uw offerten opstellen door :
• schijven te integreren (u kan tot 6 niveau’s aanmaken);
• werken in te voegen die de materialen en manuren bevatten;
• opties of varianten voor te stellen op uw prestaties;
• verschillende BTW-percentages te beheren in hetzelfde document;
• uw document een vorm te geven zoals met een tekstverwerker (kleuren, vet,onderlijnd, lettertypes...)

Voeg tekst toe of wijzig tekst zoals u het wenst : 
kleur, vet, foto’s... om prestaties te beschrijven.

Maak uw offerte op in schijven 
voor een betere leesbaarheid

Integreer de referenties van uw 
leveranciers en uw werken

Vereiste minimum confi guratie :
• Processor : P4 2 GhZ of gelijkwaardig
• Geheugen : 512 Mb (1 Gb voor Windows Vista®)
• Scherm : resolutie 1024x768 in 16 bits
• Vrije schijfruimte : 500 Mb

Ondersteunde besturingssystemen :
• Windows XP® SP2
• Windows Vista® SP1

*Windows Vista® version 32 bits 

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

Werkt onder
Windows XP®, Vista®EBP Business Software bvba • Kerselarenlaan  15 • 1030  Brussel • Tel.: 02 737 95 90 • Fax: 02 737 95 91 • info.be@ebp.com • www.ebp.com
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.Welke toepassing kiezen?
EBP 

Bouw 
2010

EBP
Bouw
PRO

Offerten, facturen specifi ek voor de bouwsector : schijven, werken...  
Integratie bibliotheken en tarieven  
Vorderingsfacturen, werfopvolging, voorraadbeheer  
Beheer Onderhoud en DNV en beheer interventies : aanmaak fi ches, 
ingave rapporten... 

Planning werknemers en beheer projecten 
Beheer aankopen en netwerkversie 


