BOEKHOUDING & Financiën

Sage BOB 50
Beheer van Vaste activa
Het beheer van investeringen, vaak een zware taak!
Met Sage BOB 50 heeft u toegang tot een eenvoudige en logische filosofie van
het beheer van vaste activa! Automatiseringen vereenvoudigen het beheer van de
boekhoudkundige verplichtingen van uw afschrijvingen.

De werkomgeving: Beheer van de Vaste activa
Om het beheer van uw investeringen nog eenvoudiger te maken, vindt u in Sage BOB 50, in één enkel scherm, alle informatie
die nuttig is voor het beheer ervan. Dit vermijdt dat de gebruiker verschillende menu’s en submenu’s moet openen om een
algemeen en duidelijk overzicht te hebben van de te behandelen informatie. Deze geeft ook toegang tot andere bijkomende
handelingen die eventueel uitgevoerd dienen te worden.
Zo kan u eenvoudig een overzicht krijgen van de verschillende verrichtingen die uitgevoerd werden met betrekking tot de
vaste activa en dit voor alle boekjaren.

Flexibiliteit
Kracht
Sage BOB 50 maakt het behandelen
en boeken van alle verrichtingen
mogelijk : periodieke toekennin
gen, uitzonderlijke afschrijvingen,
tegenboekingen, zelfs gedeeltelijke
tegenboekingen, overboeking van
rubriek,enz.
U kan eveneens de projectie van
investeringen in de toekomst opvra
gen.

Werken in twee boekjaren tegelijk,
buitengebruikstelling per tegenboek
ing, automatisch berekenen van
meer of minderwaarden, geperson
aliseerde afschrijvingsmethodes. De
omkeerbaarheid van de bewerkingen
zorgt ervoor dat u in alle sereniteit
kan werken.

AutomatiSAtie
De “Wizard Vaste activa” helpt u bij
het opmaken van boekingen die be
trekking hebben op de vaste activa:
toevoegen van een nieuw vast actief,
berekenen van het bedrag dat afge
schreven moet worden, tegenboek
ing (verkoop), boeken en afdrukken.

Al deze verrichtingen in één unieke procedure !
Automatisch aanmaken van fiches voor de vaste activa tijdens het ingeven van aankoopfacturen.
Berekenen en wijzigen van afschrijvingstabellen. Aanmaken en beheren van afschrijvingsmodellen.

En bovendien…
> Totale integratie in de algemene boekhouding.
> Boekingen voor het automatisch openen en activeren van nieuwe vaste activa
> Het recupereren van vaste activa die afkomstig zijn uit andere toepassingen of rechtstreeks via een 		
spreadsheet.
> Het absoluut respecteren van wettelijke bepalingen die van kracht zijn (volledige annuïteit of prorata 		
temporis, aftrek voor investering…)
> Eenvoudig te gebruiken dankzij standaard rekeningen (per rubriek bepaalt men de aanschaf-, afschrijvingsen toewijzingsrekening)
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Functies
Beheer van de hoofd- en secundaire vaste activa in alle methodes
(lineair, degressief, versneld, gepersonaliseerd), uitzonderlijke afschrijvingen.

Berekenen en opmaken van afschrijvingstabellen.

Rechtstreeks of vanuit de aankoopfactuur ingeven van de fiche vaste activa.

Automatisch maandelijks beheren en boeken van de bewerkingen 		
(toewijzing, overdracht, tegenboeking, wijziging van methode…).

Automatisch nummeren : het programma geeft een oplopend nummer aan
de fiches.

U beslist het moment van berekenen en boeken (maandelijks, 		
tweemaandelijks…).

Karakteristiek van de vaste activa rekeningen.

Automatisch overstappen naar de lineaire methode.

Aanmaken en beheren van de modellen vaste activa voor een snelle ingave
zonder enige kennis van de module.

Waardevermindering.

Parameterinstelling van het boekhoudplan.
Recupereren van uw bestaande tabellen en de mogelijkheid om de tabellen
aan te passen bij het afsluiten van het boekjaar en dit ook vanuit een 		
spreadsheet.
Recupereren van de afschrijvingstabellen van bepaalde software.
Recupereren van de creditnota’s.
Afdrukken van de lijst met modellen voor vaste activa.

Overboeken van rubrieken en beheer van de wijziging van 			
afschrijvingsmethode.
Projectie van vaste activa die voorzien zijn in de toekomst (Wizard).
Controle van de afschrijvingen op het einde van iedere boekhoudcyclus 		
(balansvergelijking van rekeningen van klasse 2 en de tabel met 		
afschrijvingen).
Impact van de vaste activa op de fiscale situatie : de maandelijkse 		
tussentijdse situatie, rechtvaardiging van de gebruikte afschrijvingsmethode,
investeringsaftrek, controle van de afschrijvingen.

Afdrukken : afschrijvingstabel die betrekking heeft op het fiscaal boekjaar,
lijst van investeringen van het boekjaar, lijst van tegenboekingen en fiscale
investeringsaftrek.

Afsluiten van de balans met bewijzen voor de vaste activa.

Afdrukken van subtotalen en afgeschreven goederen.

Minimum af te schrijven saldo : minimum percentage toe te voegen aan het
afschrijvingspercentage van het laatste jaar.

Type plafonnering : op de aankoopwaarde of de restwaarde.

Beheer van investeringsaftrek.

Aanbevolen configuratie:
Processor Pentium IV/Celeron (of gelijkwaardig) en hoger (1 Ghz min.), 256 Mb RAM min., 512 Mb aanbevolen.
Besturingssysteem: Windows 2000/XP/Vista/7.
Netwerken: Novell v4.00 en hoger of Microsoft NT4 Server, Microsoft 2000 Server, Microsoft 2003 Server, Microsoft 2008 Server.
Schijfcapaciteit: 500 Mb voor de programma’s
Scherm: Resolutie min. 1024x768 pixels

