
In tegenstelling tot de vaak te zware ERP-programma’s is Sage BOB 50 Expert echt 

gemakkelijk om te gebruiken, zelfs voor wie geen basisopleiding in boekhouden heeft 

gekregen. Mathieu Lannoy, Stagiaire expert-boekhouder bij De Witte-Viselé Associates

“
Het eind van de 20ste en het begin van de 21ste eeuw 
werden gekenmerkt door het ontstaan van het concept 
“Corporate Governance”. Grote spelers op de markt van 
financiële consultancy en audit waren genoodzaakt hun 
diensten inzake boekhoudkundig beheer af te stoten. 
Gevolg: accountants kregen een pak meer werk.

Een dienst met grote toegevoegde waarde

De oprichting van het kantoor De Witte-Viselé Associates 
gaat terug tot 1997, toen twee vennoten beslisten hun 
deskundigheid te bundelen en zich te specialiseren in 
boekhouding, fiscaliteit en consolidatie. Vandaag telt 
het kantoor, na jaren van indrukwekkende groei, 27 
werknemers, onder wie boekhouders, fiscalisten en 
specialisten in consolidatie. Met een omzet die geraamd 
wordt op meer dan 3 miljoen EUR voor 2011 is De Witte-Viselé 
Associates vastberaden om zich te blijven onderscheiden 
door de kwaliteit van zijn service en zijn flexibiliteit – een 
strategie die trouwens werd beloond door het behalen 
van het kwaliteitslabel Qfor. Dat label wordt toegekend na 
evaluatie en certificatie van de kwaliteit van opleidings- en 
adviesinstellingen.

Sigrid Viselé, bestuurder bij De Witte-Viselé Associates: « Naast 
zijn diensten op het stuk van boekhouding onderscheidt ons 
bedrijf zich door een deskundigheid met grote toegevoegde 
waarde, met name op gebied van fiscaliteit en consolidatie. 
Daardoor kunnen wij specifieke doelgroepen bedienen, aan 
erelonen die toegankelijker zijn dan bij sommige grote kantoren. »

Flexibiliteit volgens de behoeften van de klant

Op het stuk van boekhouding variëren de diensten van  
De Witte-Viselé Associates naargelang de behoeften van 
de klant. Een eerste categorie van klanten zijn KMO’s en 
zelfstandigen die verwachten dat wij hun hele boekhouding 
doen, tot en met het invoeren van hun aan- en verkoopfacturen.

Anderzijds geven grotere ondernemingen er de voorkeur aan 
hun facturen zelf in te voeren, met hun eigen boekhoudsoftware. 
Elke maand of elk kwartaal sturen deze klanten een export van 
hun gegevens naar De Witte-Viselé Associates, dat de nodige 
verificaties uitvoert en de BTW-aangiften en de afsluitingen van 
het boekjaar op zich neemt.

De boekhouders bij De Witte-Viselé Associates werken nog vaak 
op kantoor, maar een groot aantal klanten vraagt om ter plaatse 
bij hen facturen in te voeren en BTW-aangiften te komen doen. 
Om deze opdracht tot een goed einde te brengen beschikken 
de medewerkers over een draagbare computer waarop de 
boekhoudsoftware Sage BOB 50 Expert geïnstalleerd is. Die 
kan in ‘offline’-modus werken.

Mathieu Lannoy, Stagiaire erkend-boekhouder, De Witte-Viselé 
Associates: « Om een antwoord te bieden op de verschillende 
mogelijke scenario’s waarmee wij worden geconfronteerd, 
is het belangrijk de software op geavanceerde wijze te 
parametriseren, vooral op het niveau van de toegangsrechten 
voor de gebruikers. De flexibiliteit van zowel “online” als 
“offline” te kunnen werken is eveneens van fundamenteel 
belang. Op dat vlak speelt Sage perfect in op onze behoeften.»

De informatisering volgt de groei

Tijdens de eerste jaren van zijn bestaan beschikte het 
kantoor De Witte-Viselé Associates nog niet over een 
informaticanetwerk. Een boekhoudsoftware die draaide 
onder DOS, en geïnstalleerd was op enkele individuele 
computers: dat was tot in 2004 het belangrijkste 
werkinstrument. Toen het bedrijf overschakelde naar een 
computernetwerk met server, drong de keuze van een 
nieuwe boekhoudsoftware onder Windows zich op.

“

Klantengetuigenis
Juni 2011

Met Sage Bob 50 Expert meet het kantoor  
De Witte-Viselé Associates zich een pak aan 
dat gesneden is op maat van zijn ambities 

Sigrid Viselé & Mathieu Lannoy



Sigrid Viselé : « Tijdens een beurs voor accountants woonden wij een demonstratie van 
het informaticabedrijf Ace Computer, een verdeler van Sage, bij. Wij kregen het product 
BOB Software, voorganger van Sage BOB 50 Expert, te zien, dat ons erg beviel door zijn 
gebruikersvriendelijkheid en perfect aansloot op onze behoeften. »

Sage BOB 50 Expert is trouw met het bedrijf meegegroeid. Zo maakt de analytische module  het bijvoorbeeld 
mogelijk de toegevoegde waarde van de diensten bij bepaalde klanten nog te vergroten. Vandaag gebruiken negen 
medewerkers bij De Witte-Viselé Associates Sage BOB 50 Expert dagelijks.

« Onze informaticapartner Ace Computer staat ons al jarenlang op doeltreffende wijze bij telkens wanneer de 
software aan een upgrade toe is. Hun mensen staan altijd klaar om al onze vragen te beantwoorden en weten zeer 
goed wat wij nodig hebben », voegt Sigrid Viselé daar nog aan toe.

Gebruikersvriendelijkheid en gemakkelijke installatie

Als de boekhouders bij De Witte–Viselé Associates één eigenschap van de boekhoudsoftware in het bijzonder op 
prijs stellen, is het wel de gebruikersvriendelijkheid ervan. Het is niet alleen mogelijk meerdere vensters tegelijk 
te openen, men ziet ook onmiddellijk wat het effect zal zijn op bijvoorbeeld de BTW op het ogenblik waarop men 
gegevens invoert.

« In tegenstelling tot de vaak te zware ERP-programma’s is Sage BOB 50 Expert echt gemakkelijk om te gebruiken, 
zelfs voor wie geen basisopleiding in boekhouden heeft gekregen », aldus Mathieu Lannoy.

Sigrid Viselé voegt daar zelfs aan toe dat één van hun klanten – een grote internationale groep – onlangs is 
gemigreerd van SAP naar Sage. De verwezenlijking van deze complexe migratie, in amper drie maanden tijd, was 
volgens haar een echte krachttoer.

Meer weten over Sage BOB 50 Expert: www.bob50.be
Meer weten over Sage: www.sage.be
Meer weten over Ace Computer: www.acecomputer.be
Meer weten over De Witte-Viselé Associates: www.dwva.be

Voordelen
•	 Gebruikersvriendelijkheid van de boekhoudsoftware
•	 Mogelijkheden tot geavanceerde parametrisering op het niveau van de toegangsrechten
•	 Continuïteit en uitbreiding met nieuwe beschikbare modules
•	 Deskundigheid van de informaticapartner Ace Computer

Over onze klant

Het kantoor De Witte-Viselé Associates heeft sinds 1997 een indrukwekkend parcours afgelegd. Met 27 medewerkers en 
een omzet die geraamd wordt op meer dan 3 miljoen EUR voor 2011 onderscheidt de specialist in boekhouding, fiscaliteit 
en consolidatie zich met name door zijn service en zijn flexibiliteit. Om 60 boekhouddossiers te beheren maakt het bedrijf 
gebruik van de software Sage BOB 50 Expert.
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