Financiën
Webmodule BBC
In de webmodule BBC kunt u via uw browser gemakkelijk informatie uit de boekhouding opvragen. Decentraal werken zal hierdoor nog eenvoudiger gaan.We trachten in deze module alle informatie zo weer te geven dat ook personen zonder boekhoudkundige achtergrond gemakkelijk hun weg vinden.

Functionaliteiten
a Via een centraal dashboard krijgt u een overzicht van de te valideren bestelaanvragen
en facturen. Daarnaast kunt u zelf snelkoppelingen toevoegen naar vaak gebruikte
schermen.
a Gemakkelijk de budgetten raadplegen. Vanuit de budgetten kunt u extra schermen
met meer relevante informatie openen: het grootboek, de budgetcontrole en het
meerjarenplan.
a De doelstellingenboom en beleidsindeling raadplegen in een overzichtelijke boomstructuur.Vanuit deze indeling kunt u doorklikken naar de budgetten.
a Een duidelijk overzichtsscherm van de te valideren bestelaanvragen, andere bestelaanvragen en bestelbonnen. Daarbij krijgt u info over het detail van de aanvraag en
ziet u in 1 oogopslag de budgetsituatie.
a Een ingavescherm waarin u op een intuïtieve manier een bestelaanvraag kunt opstellen, bewaren en kunt laten valideren.
a Valideer of recycleer uw bestelaanvragen rechtstreeks in de intranetmodule.
a Raadpleeg digitale documenten en voeg ze toe aan bestelaanvragen, bestelbonnen en
facturen
a Druk bestelbonnen af naar pdf, of verstuur ze naar de leverancier vanuit de toepassing.
a Valideer en consulteer facturen in de toepassing.
a Exporteer gegevens van budgetten, bestelaanvragen, bestelbonnen en facturen naar
Excel-documenten.
a In overleg met de BBC-focusgroep wordt de module nog verder uitgebreid.
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Financiën

Sterke punten
a Intuïtief
a Compatibel op smartphone of tablet
a Kan van thuis uit geraadpleegd worden
a Mooie lay-out
a Gedeelde data-beveiliging met de BBC-toepassing
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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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