Persbericht

Sage One geoptimaliseerd voor iOS
Een mobiliteitspartnerschap verbetert de klantervaring en biedt klanten de
gelegenheid hun uitgaven binnen een mum van tijd te beheren.
Chicago, 28 juli 2016 - Ter gelegenheid van de Sage Summit 2016, heeft Sage, marktleider op het
gebied van boekhoudoplossingen op de Cloud, vandaag aangekondigd dat Sage One en Sage Live
inmiddels zijn geoptimaliseerd voor iOS, het mobiele besturingssysteem van Apple. Sage heeft het
genoegen mobiliteitspartner van Apple te worden.
De oplossingen, die inmiddels geoptimaliseerd zijn voor iOS, bieden iPhone-, iPad- en Apple Watchgebruikers de gelegenheid hun dagelijkse activiteiten op elk moment en waar dan ook te beheren.
Sage heeft de gebruikersinterfaces in samenwerking met Apple volledig vernieuwd om optimaal
gebruik te kunnen maken van de belangrijkste functionaliteiten van het iOS-systeem, met name de
lokalisatiediensten 3DTouch en TouchID. Sage zal hierna nog nieuwe iOS-functionaliteiten toevoegen
en zal de dienstverlening aan gebruikers, de interacties en het gebruiksgemak verbeteren.
Dit nieuws volgt op de lancering van Sage Expenses, een gratis applicatie voor de iPhone en iPad die
de snelste en eenvoudigste manier biedt om uw transacties te registreren en overzichtelijk te maken.
Met Sage Expenses heeft de gebruiker geen speciale computerkennis nodig en hoeft hij geen
boekhoudkundig genie te zijn. Hij kan binnen enkele seconden inkomende en uitgaande bedragen
registreren, een foto maken van een ontvangstbewijs, en hij hoeft zich niet meer bezig te houden met
het beheren van talloze bewijsstukken op papier, die zoek kunnen raken of verkeerd geordend kunnen
worden. De transacties en de bijbehorende bewijsstukken worden in de applicatie en in de Cloud
vastgelegd en zijn dus voorhanden zodra de ondernemer of boekhoudkundig expert ze nodig heeft.
Stephen Kelly, CEO van Sage, legt uit: "Mobiliteit is het geheim van de ontwikkeling van
ondernemingen en we hebben tot nu toe nog maar een heel klein deel van de mogelijkheden benut.
Als mobiliteitspartner heeft Sage nauw samengewerkt met specialisten op het gebied van softwareen grafisch ontwerp bij Apple om de oplossingen Sage One en Sage Live voor iOS te perfectioneren en
tegelijk bij te dragen aan het maken van een nieuwe, zeer geslaagde Apple Watch-applicatie. Door
elegante, gebruiksvriendelijke applicaties te maken, blijven we onze klanten optimaal bedienen en
bieden we ondernemers totale gemoedsrust: niets zal het goede verloop van hun activiteiten in de
weg staan.”
Als u de Sage Summit 2016 niet heeft kunnen bijwonen, kunt u alle lezingen en talrijke andere
zaken terugvinden op de pagina’s van het evenement: http://bit.ly/29N0zbE
Over Sage:
Sage, de marktleider in geïntegreerde oplossingen voor de boekhouding en salarissen, ondersteunt de ambities
van de ondernemers over de hele wereld. Sage werd 35 jaar geleden opgericht en telt vandaag meer dan 13 000
medewerkers in 23 landen die miljoenen ondernemers begeleiden die de mondiale economie aandrijven. We
vinden bedrijfsbeheer opnieuw uit en vereenvoudigen het met geavanceerde technologieën en in samenwerking
met een dynamische gemeenschap van ondernemers, leiders van start-ups, micro-ondernemingen, kmo's,
handelaars, boekhouders, partners en ontwikkelaars. Sage, als beursgenoteerde onderneming op de London
Stock Exchange (FTSE 100), heeft een prioriteit gemaakt van de steun aan lokale gemeenschappen dankzij de
charitatieve activiteit van de Sage Foundation.
Voor meer informatie : www.sage.com
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