Persbericht

Sage ontwikkelt mobiele functionaliteiten van Sage XRT
Treasury en integreert Business Intelligence
Sage XRT Treasury versie 4 biedt bedrijven een compleet, real time beeld van hun
financiën en beschikbare middelen, evenals een versterkte mobiele toegang voor de
validatie en goedkeuring van de financiële stromen.
Brussel, 09 juli 2015 – Sage, een van de wereldleiders in beheersoftware, kondigt de lancering aan van
Sage XRT Treasury versie 4, de modulaire oplossing voor cash- en liquiditeitsmanagement met talrijke
functionaliteiten en een verbeterde interoperabiliteit met alle ERP’s.
Sage XRT Treasury versie 4 is verkrijgbaar in België, Italië, Nederland, Portugal, Roemenië, Slowakije,
Spanje en Tsjechië. De oplossing is voortaan geïntegreerd met Sage Enterprise Intelligence (SEI), een
Business Intelligence (BI)-platform voor bedrijven. Deze nieuwe versie bevat ook geavanceerde
mobiele functionaliteiten en de ergonomie is aangepast voor een optimaal gebruik op een ruim aantal
verschillende apparaten.
Dankzij de oplossing van Sage XRT Treasury kunnen bedrijven hun thesaurieprocessen aanzienlijk
verbeteren. Door de controle en het beheer van hun bancaire situatie kunnen ze namelijk enorme
besparingen realiseren. Het belangrijkste voordeel van deze oplossing is dat het een complete tool
voor cash management aanbiedt, waarbij alle informatie in één en uniek systeem verzameld wordt,
daar waar dit normaal in allemaal afzonderlijke modules beheerd wordt.
“De implementatie van technologieën die nodig zijn om snel en efficiënt te werken, zelfs op
verplaatsing, is vandaag van essentieel belang voor een nauwgezet beheer van de thesaurie en liquide
middelen van een bedrijf. Met Sage XRT Treasury kunnen bedrijven hun financiële informatie overal,
gelijk wanneer en op een veilige manier visualiseren en beheren. Deze oplossing optimaliseert
informatie-uitwisseling en samenwerking, terwijl het de controle van de gevoelige transacties en
gegevens versterkt”, verduidelijkt Jayne Archbold, CEO van Sage Enterprise. “Mobiliteit is niet langer
louter handig. Het is onontbeerlijk geworden om een voorsprong te behouden binnen de huidige
competitieve context. De integratie van SEI toont het belang van het combineren van bedrijfstechnische
analyse en technologie in een mobiele wereld. Met Sage XRT Treasury versie 4 is Business Intelligence
direct en te allen tijde bereikbaar.”
Het dashboard van Sage Enterprise Intelligence geeft een overzicht van het bedrijf. De gebruiker
profiteert zo van strategische informatie, niet alleen over de cashflow maar ook over het beheer van
de middelen. Dit intuïtief en gebruiksvriendelijk dashboard verschaft autonoom en in real time
informatie , wat de analyse en besluitvorming vergemakkelijkt, alsook het opstellen van
activiteitenverslagen.
Elke gebruiker kan zijn dashboard personaliseren naargelang zijn behoeften en deze aanpassen aan
zijn individuele prioriteiten en eisen. Het dashboard is beschikbaar via internet en Microsoft® Excel, en
is te raadplegen via een mobiel apparaat dankzij de nieuwe mobiele functies van Sage XRT Treasury
versie 4. Een manager kan bijvoorbeeld op verplaatsing alle informatie die hij nodig heeft verkrijgen
via zijn geconnecteerd toestel, terwijl de leden van het financiële team direct toegang hebben tot de
meest gedetailleerde analyses via hun Excel-spreadsheets.

Bovendien verhogen mobiele handtekeningen de veiligheid en helpen ze fraude te voorkomen door
gebruikers in staat te stellen om op verplaatsing alle financiële stromen – meer in het bijzonder
gevoelige betalingen – te controleren, valideren en te ondertekenen, overal en op elk gewenst
moment.
Voor meer informatie, surf naar: www.sage.com/treasury
Over Sage
Sage draagt bij tot het succes van bedrijven en hun gemeenschappen over de hele wereld door middel
van innovatieve oplossingen, en de expertise en creativiteit van zijn medewerkers. Wij begrijpen de kunst
van het ondernemen en geven onze klant de nodige energie, ervaring en technologie om hen te
inspireren en de middelen te bieden om hun zakelijke ambities waar te maken.
Wij steunen de belangrijkste spelers van de mondiale economie waaronder bedrijfsleiders, accountants,
zakelijke en institutionele partners, ontwikkelaars of actoren in de tertiaire sector. Als lid van FTSE 100
telt Sage 14.000 werknemers in 24 landen. Voor meer informatie kunt u terecht op www.sage.com.
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