FINANCIËN
Link NH BBC - 3P
Vele besturen gebruiken het programma 3P voor het projectbeheer van overheidsopdrachten, openbare werken, aankopen. Hierbij worden vele budgetgegevens verwerkt die
tegelijk in de boekhouding worden ingegeven. Via de link 3P is het de bedoeling dat u die
gegevens maar één keer moet ingeven, om ze achteraf zowel in de boekhouding als in 3P
te kunnen gebruiken.

Welke gegevens?
Volgende gegevens worden voorzien bij deze koppeling:
a het budget exporteren aan het begin van een nieuw dienstjaar;
a nieuwe kredieten exporteren na budgetherzieningen;
a het totale beschikbare krediet exporteren;
a alle vastleggingen en alle aanrekeningen exporteren die op een bepaald krediet/leverancier gemaakt zijn.
Deze exports moet u maar één keer instellen waarna ze iedere nacht automatisch lopen om deze informatie aan te leveren aan 3P. U kiest volledig vrij welke budgetartikels
worden geëxporteerd naar 3P en welke niet.
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a Automatische doorstroming van boekhoudkundige informatie naar 3P via nachtelijke
taak.
a De gegevens in 3P zijn actueel zonder enige interventie.
a Eenvoudige werkwijze en implementatie.
a Dubbel werk wordt voorkomen: informatie die doorstroomt vanuit de boekhouding
moet niet meer in 3P ingegeven worden.
Vraag gerust een vrijblijvende offerte op via contactcenter@cevi.be of info@logins.be. De
betrokken productbeheerder geeft u de nodige info en helpt u bij de implementatie.

09 264 07 01
09 233 05 24
contactcenter@cevi.be
http://www.cevi.be
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015 45 48 50
015 45 48 89
info@logins.be

Contacteer ons voor een demonstratie of een afspraak.

http://www.logins.be

Cevi en Logins bieden sinds 1971 producten en diensten op het vlak van ICT aan lokale besturen zoals
provincies, steden, gemeenten en OCMW’s en aanverwante besturen zoals politie, brandweer en interlokale
samenwerkingsverbanden. Meer dan 400 lokale overheden doen al meer dan 45 jaar een beroep op onze
diensten en oplossingen in het domein van belastingen, burgerzaken, financiën, lonen, personeelsbeheer,
secretariaat, vergunningen, welzijn en zorg ...
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