Belastingen
Lokovest
Uit de praktijk blijkt een hoge nood aan informatie over ondernemingen en vestigingen in
lokale besturen. De behoefte aan een up-to-date bedrijveninventaris is nodig voor verschillende processen in tal van openbare diensten.
a De dagelijkse raadpleging van gegevens
a Het voeden van diverse processen voor belastingen, boekhouding, vergunningen, subsidies …
a Het onthaal van nieuwe bedrijven
a Het afleveren van beleidsondersteunende informatie …
Om aan deze behoefte te voldoen, heeft Cevi de toepassing Lokovest met een webservice
ontwikkeld.
De databank van Lokovest wordt opgebouwd door gegevens uit de authentieke bron KBO
(Kruispuntbank van Ondernemingen) in te lezen. De bijwerkingen gebeuren via de verwerking van dagelijkse wijzigextracten. Bovendien wordt van alle gegevens een historiek
bijgehouden.
Via uitgebreide zoekcriteria kunt u de gegevens (nummer, naam, adres, rechtsvorm, rechtstoestand, functies, toelatingen, publicaties in het Belgisch Staatsblad …) van ondernemingen en vestigingseenheden opzoeken en consulteren.
Alle zoekresultaten en opvragingen kunt u laten exporteren naar extractiebestanden om
rapporten en mailings op te maken, beleidsondersteunende informatie af te leveren, nieuwe belastingplichtige bedrijfsvestigingen te extraheren en dergelijke meer. U kunt zelf de
gegevensvelden selecteren die u in extractiebestanden wilt opnemen.
Om u optimaal te ondersteunen is Lokovest gekoppeld aan MS-Word, waardoor u briefwisseling kunt opmaken met gegevens uit de KBO.
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Er zijn ook koppelingen voorzien met andere Cevi-toepassingen:
a De verwerking van mutaties in de KBO van belastingplichtige ondernemingen in de
databank van de belastingtoepassing Unibel gebeurt via de webservice Lokovest.
a Uw facturen en belastingaanslagen altijd naar het juiste adres? Nieuwe klanten
eenvoudig toevoegen? De link authentieke bronnen maakt dit mogelijk.
Vanuit uw vertrouwde toepassing, zoekt u in de authentieke bron KBO via de
webservice Lokovest. Om te garanderen dat de gegevens in uw systeem actueel
blijven, worden de gegevens dagelijks bijgewerkt met updates uit de authentieke bron. Het is ook mogelijk om real-time te actualiseren.		
Deze integreerbare oplossing kan snel en efficiënt uitgebreid worden naar andere
toepassingen in uw bestuur.
Met Lokovest en de webservice kunt u voortaan op een eenvoudige en efficiënte manier,
de gegevens uit de KBO ter beschikking stellen aan alle diensten in uw organisatie die voor
hun werking informatie over ondernemingen en hun vestigingen nodig hebben.
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Contacteer ons voor een demonstratie of een afspraak.
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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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