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LIJN 
KMO

Beheer alle commerciële aspecten van uw KMO dankzij een betrouwbare 
beheeroplossing waarmee u een totaaloverzicht van uw activiteiten krijgt. Van 
aankopen tot verkopen, voorraden, maar ook andere geavanceerde functies zoals 
het beheer van meerdere opslagplaatsen (multi-depots), artikelen, samenstellingen, ...

EBP Commercieel Beheer Lijn KMO beantwoordt aan specifieke activiteiten dankzij de 
vele mogelijkheden voor personalisering en parametrage.

Voor een totaaloplossing kunt u de software Commercieel Beheer verbinden aan 
verschillende modules:

- CRM

- Serie/lotnummers

- Onderhoud - DNV

- Beheer Projecten

- Beheer Gamma’s

Netwerk 
met SQL database

S
er

ie
-/

Lo
tn

um
m

erVoorraden

Beslissingstool

Ve
rk

op
en LIJN 

KMO 

Quality Price Ready to use



FOCUS op de belangrijkste functies

Kosten voorraadbeheersing
U beschikt over een vooruitstrevend voorraadbeheer, invoer van ingave-/uitgiftebonnen, onmiddellijke raadpleging van de voorraden en 
inventarisbeheer. Meer nog, dankzij de software kunt u verschillende opslagplaatsen beheren met de functie multi-depots: transfers tussen 
depots, begrip van transit, historiek artikelbewegingen. U kunt ook just-in-time werken dankzij de «reservering» om automatisch een inkooporder 
toe te voegen aan een verkooporder. Hierdoor wint u kostbare tijd.

De automatisering van taken
Win tijd en vermijd fouten bij ingave door sommige taken te automatiseren (periodieke facturatie, automatische herbevoorrading, meldingen,...). 
U verhoogt de reactiviteit en de performatie van uw bedrijf en u concentreert zich op het aantrekken van nieuwe cliënten en aan klantenbinding 
te doen.

Reduceer wanbetalingen
Volg de betalingen en herinner klanten met gedetailleerde informatie en een gestructureerde historiek van alle ondernomen en komende acties. 
Parametreer uw eigen te gebruiken herinneringssjabloon en stel herinneringstijden in. Gebruik hiervoor de tabel voor herinneringenbeheer en 
de historiek daarvan om uw herinneringenbeheer beter te organiseren.

 OPTIMAlISEEr HET cOMMErcIëlE VErlOOP VAn uW BEDrIjf

 BESlISSInGSTOOl

Instelbare statistieken 
Creëer uw eigen analysetabellen en volg dagelijks uw resultaten op om uw bedrijf doeltreffend te runnen en tijdig in te grijpen: omzetcijfer per 
klant, per artikel, evolutie van omzetcijfer per leverancier, per artikel, enz. U hebt dus de mogelijkheid om uw eigen statistieken te creëren met uw 
eigen selectiecriteria en criteria voor het type statistieken dat u wilt verkrijgen. Zo krijgt u een echte beslissingstool om alle goede beslissingen te 
kunnen nemen.

Personaliseerbare beheeroverzichten
U beschikt over een vooraf ingesteld beheeroverzicht of u kunt het personaliseren om zo een visuele samenvatting te krijgen van de kerncijfers 
van uw commerciële activiteiten (beste klanten, evolutie van het omzetcijfer, enz.). U kunt alle beschikbare informatie ingeven in uw programma, 
maar ook directe links naar internetpagina’s, RSS-stromen, enz. U kunt het beheeroverzicht ook aanpassen per gebruiker.

Veel volledige en gedetailleerde reportings
Maak multi-dimensionale analyses met uw eigen criteria, intuïtief en snel gebruik makend van al uw gegevens. 

De statisteken zijn personaliseerbaar dankzij het menu « Mijn statistieken » na de keuze van de selectiecriteria 
en het gewenste type van statistiek dat u wilt bekomen (omzet, palmares, marges...). U krijgt toegang tot een 
gegevenstabel die volledig parametreerbaar is. 



 GEBruIK EEn flEXIBElE En AAnPASBArE OPlOSSInG

Personaliseerbare software
Personaliseer uw beheersoftware in functie van uw behoeften en die van uw medewerkers. Maak uw eigen lijsten aan om documenten te 
raadplegen en elementen te presenteren. Zo kunt u bijvoorbeeld de velden van uw lijsten sorteren op datum, klantnaam, maar ook informatie 
hergroeperen door ze simpelweg te verplaatsen, enz.
Win tijd dankzij het favorietenbeheer waardoor u een gepersonaliseerd menu kunt aanmaken door functies die u dagelijks gebruikt toe te voegen. 
Voeg berekende gepersonaliseerde velden toe en synchroniseer deze in de software om zo uw programma aan te passen aan uw behoeftes.

Afdrukken van het beeld van het bedrijf
Open Report Designer is een krachtige tool om sjablonen in te stellen. Dankzij professionele documenten kunt u hiermee het imago van uw 
bedrijf aanpassen aan uw klanten.
Zo kunt u een professioneel imago overbrengen en uw documenten aanpassen aan het beeld van uw bedrijf met behulp van één van de 600 
beschikbare sjablonen (offertes, facturen, bestellingen enz.). U kunt ook eigen sjablonen opstellen van heel eenvoudige tot heel complexe.

Iedereen z’n eigen instellingen!
Installeer de software in een netwerkomgeving en parametreer de toegangsrechten.
Bij het toewijzen van rechten per gebruiker of gebruikersgroep kunt u ook nog uitzonderingen toelaten binnen een groep. De eigenschappen van 
gebruikers kunnen ingesteld worden omdat het een krachtig programma is en omdat de rechten zeer specifiek ingesteld kunnen worden. Zo kan 
iedereen profiteren van zijn/haar eigen werkomgeving (beheeroverzicht, zichten, enz.).
Tot slot kunt u de rechten ook per kolom en per waarde toewijzen om het vertrouwelijkheidsniveau van de gegevens te verhogen.

Een krachtige rapportgenerator om uw eigen afdruksjablonen 
aan te passen en/of aan te maken

Personaliseerbaar beheeroverzicht
Dankzij het beheeroverzicht kunt u in real time en 
in één oogopslag de kerncijfers zien. Het bedrijf 
beschikt over vooraf ingestelde beheeroverzichten, 
maar kan ook gepersonaliseerd worden om zo 
specifieke gegevens weer te geven die verbonden 
zijn aan uw activiteit.



Belangrijkste Functies
Algemene kenmerken
• Aantal dossiers: 10
• Online hulp
• Taak- en navigatiebalk
• Gepersonaliseerde velden (o.a. berekende)
• Personaliseerbaar beheeroverzicht om de 

commerciële activiteit te volgen
• Multi-criteria zoeken
• Geavanceerde sortering en hergroepering
• Backup en Restore
• Online backup (optioneel)
• Beheer van favorieten
• Beheer van meldingen
• Verplichte velden (personaliseerbaar) 

Opvolging van derden
• Bestanden van klanten, prospecten en 

leveranciers
• Familie van klanten/prospecten/leveranciers
• Subfamilie van klanten en leveranciers
• Bijkomende indeling in groepen (instelbaar 

tot 2)
• Contactfiches
• Tarieven en promoties klanten/leveranciers
• Beheer van betaalwijzen en multi-vervaldag
• Tabel beheer klantenherinneringen
• Meerdere facturatie- en leveringsadressen
• Verzendlijsten
• Klanten/leveranciers (slapend, geblokkeerd, 

deels geblokkeerd)
• Verzending van SMS via partners* (volgende 

versie)

Artikelbeheer
• Artikelen / Familie artikel / Subfamilie artikel
• Artikel type goed of dienst
• Etiketten met barcodes
• Beheer en historiek RECUPEL
• Slapende, geblokkeerde en deels 

geblokkeerde artikelen
• Niet-factureerbare artikelen
• Verbonden artikelen en vervangingsartikel

Voorraadbeheer
• Voorraadbeheer in multi-depot
• Voorraadbeheer op verschillende locaties
• Transferorders en -bonnen (volledige of 

gedeeltelijke verwerking)
• Ingave / uitgifte bonnen
• Visualisatie van voorraadbewegingen
• Voorraadwaardering volgens GGEK
• Invoeren van inventarissen
• Beheer van barcodescanners om gegevens 

te importeren
• Verantwoording verschillen
• Automatische herbevoorrading
• Reservering voor een just in time 

voorraadbeheer

Verkoop- en aankoopbeheer
• Offertes, bestellingen, leveringsbonnen, 

retourbonnen, facturen, creditnota’s
• Voorschotfacturen en -creditnota’s
• Beheer van retourbonnen en partiële 

creditnota’s, omzetten van factuur naar 
retourbon

• Groeperen van documenten (offertes, 
facturen, bestellingen, leveringsbonnen, 
ontvangstbonnen en retourbonnen)

• Toevoegen van OGM op facturen
• Volledige of deel levering / ontvangst
• Offertes, leveranciersbestellingen, 

ontvangstbonnen, retourbonnen

• Facturen en creditnota’s aankoop
• Beheer derde betaler
• Versturen van documenten via e-mail
• Duplicatie van een verkoop- en 

aankoopdocument in een ander soort 
document

• Portokosten
• Periodieke facturatie
• Afdruk van leveringsplanning
• Facturatie exclusief of inclusief btw
• Facturatie van artikelen die niet vermeld 

worden in de artikelendatabase
• Revisienummer voor de offerte (extra suffix)
• Onvoorwaardelijke korting
• Aanvullende kortingen
• Betalingen klanten en leveranciers (volledig 

of deels)
• Beheer van betalingsverschillen
• Voorbereiding op de bankafgifte
• Bankafgifte (klantenbetaling)
• Uitbetaling (leveranciersbetaling)
• Genereren van SEPA bestanden: 

overschrijving, domiciliëring, internationale 
overschrijving

• Eenvoudige of uitvoerige historiek van alle 
documenten van een klant en van een 
leverancier

• Historiek van een document
• Historiek van de lijnen in elk document
• Omzetting van documenten
• Evenementendagboek
• Beheer multi-valuta (betalingen, afwijkingen, 

koersen downloaden)
• Analytisch beheer
• Beheer van Recupel op de aankopen en 

verkopen
• Klantenlevering vanaf een aankoopdocument 

Beheer van projecten
• Een fiche per project die de aankopen, 

kosten en verkopen groepeert
• Beheer van de planning
• Aanmaken van een gebeurtenis
• Facturatie van de vorderingen
• Samenvattende analyse tussen de kosten 

en het omzetcijfer om de rentabiliteit van elk 
project te verkrijgen

• Gegevens: tussentijds en gerealiseerd
• Uitvoerige statistieken: dynamische 

kruistabellen

Beheer commerciëlen/medewerkers
• Bestand commerciëlen / medewerkers
• Families van commerciëlen / medewerkers
• Functie van commerciëlen / medewerkers 

(assistent, commercieel, diensthoofd, ...)
• Commissiebarema’s
• Lijst met gedetailleerde berekeningen van de 

commissies
• Slapende / (deels) geblokkeerde 

commerciëlen
• Standaard depot per commercieel

Beheer samenstellingen
• Samenstelling type fabricage 
• Commerciële samenstelling rekening 

houdend met de BTW op de componenten
• Meerdere niveaus 
• Beheer van de som van de aankoop- of 

verkoopprijzen excl. btw, incl. btw of kostprijs
• Fabricage orders en bonnen (deels of 

volledige afhandeling)

• Demontage orders en bonnen (deels of 
volledige afhandeling)

• Gedeeltelijke levering van commerciële 
samenstellingen

• Impact op de statistieken rekening houdend 
met het niveau van de samenstelling

Afdrukken
• Personalisatie van afdrukken
• Intrastat aangifte
• Behoefte aan componenten en 

subcomponenten

Import/Export
• Binnenkort, export van boekingen in het

formaat van het boekhoudprogramma: EBP
Boekhouding, Winkbooks, BOB, Kluwer.

• Import-export van bestanden klanten,
artikelen, eenheden, leveranciers, families,
Recupel barema’s in CSV-formaat

• Instelbare import/export van artikelen,
families van artikelen, subfamilies
van artikelen, klanten, families van
klanten, subfamilies van klanten,
contacten, leveranciers, families van
leveranciers, subfamilies van leveranciers,
commerciëlen/medewerkers, families van
commerciëlen/medewerkers, Recupel
barema, geografische sectoren, families,
offerte, bestelling, factuur, klantenbetaling,
inventarissen, aankoopdocumenten,
aankoopbetalingen, voorraaddocumenten,
leverings-/ontvangstbonnen, creditnota’s

• Exporteren van afdrukken in PDF, Word of
Excel formaat

• Exporteren van lijsten in XML, TXT, Excel of
HTML formaat

Statistieken
• Statistieken van klanten, artikelen, 

documenten in tabelvorm, grafieken: 
omzetcijfer, marge, palmares klanten, ...

• Statistieken van leveranciers en financiële 
statistieken (verdeling van betalingen en 
vervaldagen)

• Instelbare statistieken
• SQL Server Analysis Services (vereist 

Microsoft SQL Standard)
• Vergelijking N / N-1
• Statistieken gegroepeerd per familie

Netwerkversie (optioneel)
• Beheer van de rechten, per kolom, per 

gebruiker en per gebruikersgroep

* Ondertekening van een bijstandscontract is vereist. Contacteer ons.

Zoals vermeld zal een aantal functies geïntegreerd 
worden in de volgende versies. Aarzel niet om 
telefonisch of via e-mail meer informatie te vragen.

• 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

Minimale systeemvereisten:
• Processor: Intel P4 2 GHz 

of hoger
• Geheugen: 3 Gb

• Scherm: resolutie
1024x768 16 bits

• Vrije schijfruimte: 3 Gb

Windows XP, Vista, 7, 8 en 10 zijn 
softwareprogramma’s die u moet 
aanschaffen vooraleer u de software 
in gebruik neemt.

Ondersteunde besturingssystemen:

EBP Business Software bvba - Kerselarenlaan 15 - 1030 Brussel
Tel:02 737 95 90 * Mail: info.be@ebp.com * www.ebp-software.be

Dit is geen contractueel document • Alle genoemde merken en producten behoren toe aan de respectievelijke eigenaars • December 2015

Uw verdeler:




