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Sage BOB 50 Pack Bank
Rekeningafschriften,
overschrijvingen, domiciliëringen
ophalen...

Onze banklinkmodule toont de weg!
• Aanzienlijke tijdwinst  
met het verwerken van overschrijvingen,
rekeningafschriften en domiciliëringen.
• Geen risico op fouten
• Eenvoudig te implementeren
• Snel aan te leren

Automatisch ophalen van bankafschriften
Vindt u het invoeren van bankafschriften een vervelende en
foutengevoelige bezigheid? Met ons Pack Bank zijn ze makkelijk
en eenvoudig – en zonder fouten – in te voeren in de boekhouding!
• Haal uw bankafschriften
al dan niet gecodificeerd* op en importeer ze rechtstreeks
in uw financiële rapporten.
• Gebruik de vele mogelijkheden van Sage BOB 50
en Pack Bank: gebruik makend van de informatie in rekeninguittreksels
en de door u ingevoerde regels analyseert de software elke regel van
het rekeninguittreksel en:
1.

Stelt voor om betalingen te reconciliëren met overeenstemmende
openstaande facturen

2.

Vult gegevens voor het invoeren vooraf in: algemene of
derdenrekening, mededeling, bedragen, analytische uitsplitsing, …

• U hoeft uw rekeninguittreksels niet langer te doorzoeken,
op zoek naar de juiste informatie: uw software vindt alles voor u terug!
* Ondersteuning van de formaten CODA, MT940 en CSV/Microsoft Excel
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Bankoverschrijvingen – SEPA-formaat
Zegt u het u iets om al uw overschrijvingen in enkele seconden rond
te hebben?
• Automatisch voorstellen
genereren voor het betalen van leveranciersfacturen, creditnota’s
van klanten en diverse begunstigden (medewerkers, huur, …)  
• Alle nationale, Europese en internationale betalingen
buiten Europa in een enkele envelop groeperen.
• Een memodatum per afzonderlijke betaling beheren.

Klantendomiciliëringen – SEPA-formaat
Doet u aan klantendomiciliëring?
Voortaan krijgt u de domiciliëringsopdrachten om
naar uw bank te sturen automatisch!
Sage BOB 50 biedt u een lijst met
domiciliëringsopdrachten aan op basis van openstaande
facturen en creëert afhankelijk van uw vraag een bestand
voor uw financiële instellingen.
Elektronische overschrijvingsmodus
Wilt u deze verschillende bestanden via de interface van
Sage BOB 50 versturen en ontvangen, zonder langs de
website van uw bank te gaan?
Geen probleem! Ons Pack Bank is compatibel
met de verschillende Belgische banken, Isabel 6
en de MultiLine-service in het GH Luxemburg.

Een paar keer klikken en u heeft een elektronisch bestand,
klaar om naar de bank te versturen!

Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met uw Sage-verdeler
of ga naar www.sage.be/bob50

