Financiën
BBC2020
De NH BBC toepassing van Cevi/Logins biedt u een performant, gebruiksvriendelijk
en functioneel rijk financieel informatiesysteem tegen een aantrekkelijke prijs. De
toepassing staat synoniem voor een maximale integratie. Ze voldoet aan al uw noden rond de Beleids- en BeheerCyclus en is volledig conform BBC2020.

Uitgebreide mogelijkheden
Een greep uit de ruime mogelijkheden en functionaliteiten:

a Exporteer vanuit elk scherm naar Excel.
a Sterke consultatiemogelijkheden: ieder invoerscherm laat bevragingen toe op ieder
invoerveld (omschrijving, derde, datum, bedrag …).

a Uitgebreide toegangsbeveiliging maakt het mogelijk een verkort menu per gebruiker
te bepalen.

a Ruime mogelijkheden voor databeveiliging: zo kan op niveau entiteit, algemene rekening, beleidsitem, budgethouder ... een perfecte afscherming van de gegevens gebeuren, en dit per gebruiker instelbaar.

a Volledig geïntegreerde boekhoudtoepassing waarin de verschillende facetten (beleidsmatig, meerjarenplan, kredietbewaking, boekhouding, rapportering ...) 1 geheel
vormen.

a Eenvoudige opmaak van het meerjarenplan, de wettelijke beleidsrapporten zijn reeds
opvraagbaar van zodra u ramingen hebt ingevoerd.

a Geniet van ruime integratiemogelijkheden met Excel, gaande van het opladen van
het meerjarenplan tot het opladen van diverse verrichtingen, jaarlijkse aanwendingen,
betaallijsten, ontvangstenfacturen ...

a Creëer op een eenvoudige manier al uw documenten en rapporten (aanmaningen,
facturen, bestelbonnen, mandatenlijsten, beleidsrapporten ...) en dit conform uw eigen huisstijl.

a Maak gebruik van een heel uitgebreid aanmaningen- en debiteurenbeheer.
a Eenvoudig opzet tot digitalisering van uw goedkeuringsproces voor bestelaanvragen
en inkomende facturen.

a We investeren in vereenvoudiging en mobiel werken. Onze module BEO is een nieuw
ontwikkelde webmodule die het voor de niet-boekhoudkundige gebruikers mogelijk
maakt om budgetvoorstellen in te geven, budgetten te consulteren, bestelaanvragen
in te geven en te valideren, facturen te valideren. Ze biedt u een vlotte opvolging van
uw doelstellingen en indicatoren.

a BBC2020 biedt u een oplossing met onze nieuwe module Inkomende e-facturen
(Peppol). Daarmee maakt uw bestuur zich klaar om digitale e-facturen te ontvangen.
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Financiën
Implementatie BBC2020
BBC2020 is voor ons vooral een zaak van goede voorbereiding. Oplaadprotocollen in
Excel voor uw doelstellingenboom, algemeen rekeningstelsel, meerjarenplan … geven u
de mogelijkheid om heel vlot te starten met die voorbereiding. U ontvangt van ons bij implementatie een uitgebreid stappenplan, met tijdlijn, volledige overzicht van de parameters,
toelichting over het samenvoegen van de derden/dossiers ...Via gerichte opleidingen wordt
dit stappenplan en de werkwijze tot opmaak meerjarenplan uitvoerig toegelicht.
Naast de mogelijkheid om te kiezen voor een geïntegreerde boekhouding voor gemeente/
OCMW bieden we ook de mogelijkheid om uw BBC2020 rapportering via een consolidatiemodule aan te maken.

Integratie
Verder ondersteunt de toepassing u maximaal bij de integratie met andere toepassingen:

a New Horizon staat garant voor een volledige integratie met de toepassingen van
Sociale dienst en thuiszorgdiensten.

a Automatische verwerking van alle loonboekingsbestanden.
a Uniforme werkwijze om uitgaande facturaties en kassaverrichtingen te verwerken die
afkomstig zijn vanuit andere toepassingen.

a Een globale of detailkoppeling met de Cevi belastingstoepassing Unibel naargelang uw
eigen voorkeur.

a Automatische adresupdates van uw derden via een online koppeling met Midoffice/
authentieke bronnen.
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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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