
Kies het
gewenste gamma:

OPTIMALISEER
Gamma Pro en Netwerk

STARTERS
Gamma Flash

GEVORDERDEN
Gamma Classic

5 HOOFDPUNTEN

Voor alle kleine en middelgrote ondernemingen

Commercieel Beheer
Classic 2010

Met EBP wint u tijd in uw beheer. Die totaaloplossing is 
de ideale tool en beantwoordt aan uw wensen rekening 
houdend met uw activiteit. Beheer van aankopen, 
van verkopen, van de voorraad, opvolging betalingen 
cliënten, brieven, overdracht boekingen. Wacht niet 
langer om de commerciële activiteit van uw bedrijf te 
ontplooien !

Tijdwinst
U drukt uw verkoopdocumenten snel af: eenvoudig opstellen van offer-
ten, omzetten naar bestellingen, naar leveringsbonnen of facturen zonder 
heringave.

Beheer 
uw cliënten

Volg uw commerciële portefeuille: cliënt of prospect. Een gefactureerde 
prospect wordt automatisch aanzien als een cliënt.

Verhoog de
verkopen

Vermijdt voorraadtekorten om uw cliënten tevreden te stellen : u kent de 
beschikbare voorraad en u beheert de herbevoorrading.

Volg uw
cliënten

U blijft op de hoogte van de laattijdige betalingen cliënten en u drukt hun 
herinneringsbrieven af.

Eenvoudige
communicatie

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

*EBP, Winbooks, Bob, Popsy, Pro Acc

Hoofdfuncties
Algemene kenmerken
• Beheeroverzicht bij openen dossier
• Backup en restore van gegevens
• Lokaal netwerk met database SQL (versie Pro)
• Multi-user (versie Pro)

Beheer bestanden
• Multi-bedrijf
• Personalisering afdrukmodellen
• Bestand cliënten, prospecten, leveranciers, artikelen
• In rust zetten van artikelen
• Omschrijving artikelen in 3 talen
• Beheer multi-tarief (versie Pro)
• Beheer Recupel

Beheer verkopen en aankopen
• Offerten, bestellingen, leveringsbonnen, facturen
• Direct toegang tot aan-of verkoopstatistieken
• Rangschikken offerten volgens status : lopende, 

aanvaard, te herzien...
• Rentabiliteit verkopen: de prijs verschijnt in het rood 

bij een negatieve marge
• Voorschotfacturen en periodieke facturen
• Versturen van documenten per mail in PDF-formaat
• Beheer aankopen
• Afdruk portefeuille offerten en verkoopdagboek
• Verkoophistoriek per cliënt en artikel

Voorraadbeheer
• Inkomende en uitgaande bonnen
• Controle voorraad voor een artikel
• Wijziging voorraad van een artikel vanaf 

aankoopdocumenten

Opvolging derden
• Beheer betalingswijzen
• Opvolging cliënten (betalingen, herinneringen...)
• Beheer vervaldagen
• Afdruk herinneringsbrieven cliënten

Import/Export bestanden
• Export grafi sche statistieken en tabellen naar Excel, 

HTML, Tekst, XML
• Transfer naar boekhouding EBP, Solid Data, Winbooks, 

Popsy, BOB of tekstformaat

    

30 dagen
     gratis bijstand



ZOOM op
beheer van betalingen

De fi nanciële positie is essentieel in het dagelijks beheer van uw bedrijf. Daarom is het noodzakelijk om
de betalingen van uw cliënten te volgen: van de ingave van betalingen tot de herinneringen.

De ingave van betalingen
De toepassing biedt u de mogelijkheid om te werken met volledige of gedeeltelijke betalingen. Uw cliënt
betaalt de volledige factuur? U linkt de betaling aan de desbetreffende factuur. U cliënt betaalt een deel
van de factuur? Via het vervaldagboek kent u het bedrag toe op de factuur in kwestie.

Herinneringsbrieven cliënten
U ziet de laattijdige betalingen. U drukt het vervaldagboek af en u ziet in een oogopslag de openstaande 
bedragen van de cliënten. Een cliënt talmt met betalen? Stuur hem/haar een herinnering! U selecteert het 
niveau van de herinneringsbrief en u verstuurt de brief per mail in PDF-formaat.

Het vervaldagboek geeft u een overzicht van de betaalde en onbetaalde facturen.

Welke toepassing kiezen?
EBP

Commercieel 
beheer 2010

EBP
Commercieel 
beheer PRO

Bestanden cliënten, leveranciers en artikelen  
Beheer cliënten, prospecten, verkopen, aankopen en voorraad  
Volledige of deelleveringen van bestellingen cliënten en leveranciers met 
beheer back orders  

Beheer promoties en multi-tarief 
Beheer gebruikersrechten op documenten en afdrukmodellen 
Netwerkversie (in optie) 
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Vereiste minimum confi guratie :
• Processor: P4 2 Ghz of gelijkwaardig
• Geheugen: 1 Gb
• Scherm: resolutie 1024x768 in 16 bits
• Vrije schijfruimte: 1.5 Gb

Ondersteunde besturingssystemen :
• Windows XP® SP2
• Windows Vista® SP1 32 bits en 64 bits 
• Windows® 7 32 bits en 64 bits

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

Werkt onder 
Windows XP®, Vista® en 
Windows® 7


