Financiën
BBC - Optimaliseer uw bestelbonnen met de module
Decentrale Bestelbonadministratie
De BBC-module Decentrale bestelbonadministratie maakt het mogelijk om de ingave van
bestelaanvragen te decentraliseren. U kunt bestelaanvragen digitaal valideren en verwer
ken. Eenmaal de bestelbon is goedgekeurd kan de bon afgedrukt of gemaild worden. De
module zorgt voor een digitale vooruitgang bij het beheren van de bestelaanvragen en de
bestelbonnen.

Functionaliteiten
a Ingave bestellende diensten van het bestuur
a Validatieschema of bestelbonproces per dienst

a Bestelaanvragen aanmaken en valideren
a Bestelaanvragen recycleren
a Bestelbonnen afdrukken en mailen
a Productcatalogus gebruiken

Pluspunten
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a Bestelaanvragen decentraal ingeven
a Budgetcontrole bij de ingave van een bestelaanvraag
a Een productcatalogus gebruiken
a Proces parameteriseerbaar per bestuur/per dienst
a Bestelaanvragen valideren in de boekhouding
a Bestelbonnen opmaken met de huisstijl van uw bestuur
a Een bestelbon mailen
Als u ook al gebruik maakt wordt van de module Elektronisch documentenbeheer zijn er
enkele bijkomende pluspunten.
a Bestanden koppelen aan de bestelaanvraag en de bestelbon
a Digitaal beeld van de bestelbon koppelen bij de factuurregistratie
De BBC-module Decentrale bestelbonadministratie geeft u de mogelijkheid om het bestelproces vanuit uw decentrale diensten te laten uitvoeren.

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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