
Wij zochten niet alleen het beste product op de markt, maar ook een product 

dat uitblonk op het vlak van mogelijkheden voor reporting. De beslissing viel 

op Sage BOB 50. Rudy Malou, Business Relationship Manager bij Ethias NV 

“
Ethias, in 1919 opgericht in Luik, is een grote speler binnen de 
Belgische verzekeringswereld en bedient meer dan één miljoen 
klanten via een netwerk van 1.800 medewerkers. Het gaat om 
een verzekeringsgroep van mutualistische strekking.

Vandaag behoort Ethias tot de grootste verzekeraars in België.
Ethias mikt op particulieren, gemeenschappen en bedrijven, 
en geeft de voorkeur aan een rechtstreeks contact met zijn 
verzekerden; voortaan wordt de aandacht daarbij ook gericht 
op KMO’s en de non-profitsector.

Onder de naam Ethias NV superviseert de belangrijkste 
operationele eenheid van de groep ook meerdere kleine 
juridische afdelingen, waaronder financiële holdings en 
vastgoedgroepen.

Een gestructureerd selectieproces  

Ethias NV belastte zijn informaticapartner NRB met een specifieke 
opdracht: het voorstellen van een nieuw boekhoudprogramma 
voor het beheer van meerdere kleine juridische entiteiten. Om 
zich te kunnen concentreren op de projecten in het verlengde 
van de verzekeringsactiviteiten, besloot NRB om voor deze 
specifieke opdracht een standaardprogramma te zoeken dat 
reeds bestond op de markt. In het kader van zijn exploitatie-

activiteiten stelde NRB aan Ethias een oplossing voor de hosting 
van deze toepassing voor op basis van een virtualisatie van de 
systeemelementen.

Rudy Malou, Business Relationship Manager bij Ethias NV: « 
Wij hebben aan NRB gevraagd om ons het beste product op 
de markt voor te stellen, een product dat ook opviel door zijn 
reportingmogelijkheden. De beslissing ging uiteindelijk uit naar 
Sage BOB 50 ».

Snelle implementering ondanks krappe 
deadline 

Ethias en NRB wendden zich tot Brainstorming, als Sage-partner 
gevestigd te Ans, voor de aankoop van een Sage BOB 50-licentie 
en voor de nodige assistentie bij de implementering en de 
opleiding. Na een grondige analyse van de behoeften door Ethias 
en NRB zorgde Brainstorming voor de gevraagde inrichtingen.

« De tijd speelde niet in ons voordeel want de gegevens van 
het oude systeem moesten binnen een redelijk krappe termijn 
worden omgezet naar Sage BOB 50. Gelukkig zijn we daar 
door de efficiënte aanpak van Brainstorming probleemloos in 
geslaagd.», voegt Rudy Malou eraan toe.

Reporting voor een betere financiële 
aansturing 

Vandaag wordt Sage BOB 50 dagelijks door vijf gebruikers 
benut voor het beheer van facturen, voor betalingen met de 
geïntegreerde banktoepassing Isabel, voor de automatische 
recuperatie van rekeninguittreksels en voor de boekhouding.

Binnen een groep zoals Ethias vormt de financiële opvolging 
een absolute prioriteit en waarderen de gebruikers vooral 
de reportingmogelijkheden van Sage BOB 50. Naast de 
standaardrapporten, die zijn voorzien in Sage BOB 50 

“
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Met Sage BOB 50 draagt Ethias zorg 
voor de boekhouding en de reporting 
van diverse kleine juridische afdelingen.

David Nicosia, 
Verantwoordelijk voor de consolidatie & het beheer van de filialen bij Ethias



(btw-aangifte,  Intrastat-aangifte en indiening van balans), 
kunnen de gebruikers maximaal profiteren van de flexibele 
exportmogelijkheden van Sage BOB 50: « De module BOB-ole 
biedt ons de kans om gepersonaliseerde rapporten op te maken 
in Excel op basis van gegevens die rechtstreeks uit Sage BOB 50 
werden gedistilleerd. », vertelt David Nicosia, Verantwoordelijk 
voor de consolidatie & het beheer van de filialen bij Ethias.

Gedaan met documenten op papier

« Door de talrijke functies die Sage BOB 50 te bieden heeft, 
kan de boekhoudkundige afdeling heel wat tijd besparen; zowel 
op het vlak van rapportering als van facturatie en beheer van 
betalingen met bancaire integratie. » , verduidelijkt Rudy Malou.

« Vandaag zijn er niet langer documenten op papier: met  
Sage BOB 50 verlopen de processen gestroomlijnder dan 
voorheen. De module « beheer van contracten » stelt ons 
bijvoorbeeld in staat om de uitgifte van periodieke facturen op 
doeltreffende wijze te automatiseren. »,  onderlijnt Rudy Malou.

Beveiligde infrastructuur 

De beslissing om de nieuwe software te installeren op een 
virtuele server, beheerd door NRB, houdt tal van voordelen in 
voor Ethias NV. Naast de lagere kostprijs (de aankoop van één 
of meer fysieke servers is niet langer noodzakelijk) worden de 
continuïteit bij rampen en de nodige actualisering gegarandeerd 
door een infrastructuur, die naar behoren is beveiligd bij NRB.

Toekomstprojecten

Momenteel is Ethias NV bezig met de evaluatie van een 
functionele uitbreiding: het gaat om het gebruik van  
Sage BOB 50 in samenhang met de bestaande toepassingen, 
die door NRB werden ontwikkeld, met de bedoeling de 
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personeelsleden de kans te bieden voorstellen voor activiteiten 
online in te dienen, betalingen te beheren via een Banksys-
terminal en tot slot automatisch facturen uit te schrijven vanuit 
Sage BOB 50.

Uitstekende samenwerking met Brainstorming

Ethias NV waardeert in het bijzonder de flexibiliteit en de 
expertise van de Sage-partner die bij dit project is betrokken: 
« Wij hadden geen enkele ervaring met een standaardsoftware 
van het type KMO-boekhouding. De medewerkers van 
Brainstorming reageren erg snel op onze veelvuldige verzoeken, 
ze zijn er moeiteloos in geslaagd om onze behoeften en onze 
prioriteiten te doorgronden », besluit Rudy Malou.

Team van Ethias, NRB et Brainstorming

 In enkele woorden...

Ethias NV, de operationele eenheid van de Ethias-groep, was op zoek naar een gebruiksvriendelijke software 
voor het boekhoudkundige beheer van verschillende kleine juridische afdelingen, waaronder financiële 
holdings en vastgoedfirma’s.

In samenwerking met NRB, de informaticapartner van Ethias, resulteerde een goed gestructureerd 
selectietraject in de keuze voor Sage BOB 50. Tot de prioriteiten in het bestek behoorden een snelle 
implementering en mogelijkheden voor reporting en export naar Excel. Brainstorming, de partner op het 
gebied van Sage BOB 50, zorgde voor een doeltreffende en professionele invoering.

 Meer weten over...

Sage BOB 50: www.bob50.be
Sage: www.sage.be
Ethias: www.ethias.be
Brainstorming: www.brainstorming.be
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