Rapport van rondetafel

Kmo’s ondergaan een grondige metamorfose
Sage organiseerde in samenwerking met PFU/Fujitsu en smartdoc, een rondetafel over
dematerialisatie, een ware revolutie inzake het administratief en financieel beheer van
kmo’s. Door de boekhoudkundige optimalisatie en kostbare tijdwinst, vormt deze innovatie
een noodzakelijke stap in de productiviteit van bedrijven in het bijzonder, en voor de
ontwikkeling van de Belgische economie in het algemeen.
Brussel, 8 oktober 2013 – Eerst was het de beurt aan de sectoren van cinema, muziek en
uitgeverijen, en nu neemt ook het bedrijfsbeheer deel aan het proces van digitalisatie. Dit
fenomeen komt met rasse schreden opzetten en betekent een heuse revolutie voor het
dagelijks beheer van kmo’s.
Dematerialisatie op bestuursniveau vindt zijn oorsprong in het midden van de jaren ’90 met
de dematerialisatie van het bankverkeer; tot op vandaag zette zijn opmars zich echter nog
maar weinig door onder kmo’s. Wegens hetzij technische, hetzij financiële redenen stonden
die laatste namelijk lange tijd nogal aarzelend tegenover deze innovatie, dit in tegenstelling
tot grotere bedrijven.
“Ondertussen zijn nochtans vier voorwaarden vervuld opdat kmo’s de kloof makkelijk kunnen
overbruggen: voortaan kunnen ze zich beroepen op een aanzienlijke vooruitgang in de
stockage-infrastructuur, op krachtigere scanners die almaar toegankelijker worden, op
pragmatische tools gericht op de verwerking van gedematerialiseerde documenten, alsook
op het stellige voornemen van de overheid om elektronische facturatie te verplichten voor
zowel leveranciers als klanten”, benadrukt Philippe Tailleur, CEO van Sage Belux.
De Europese regering zet zich als doelstelling om tegen 2020 de helft van alle facturatie
elektronisch te laten verlopen. België beoogt tegen 2014 een quotum van 25% te halen. De
Vlaamse regering op zijn beurt, heeft de intentie om vanaf 1 januari 2015 enkel en alleen
nog elektronische facturen te aanvaarden. Parallel daarmee heeft de DAV (Dienst voor
Administratieve Vereenvoudiging) de laatste tijd heel wat energie geïnvesteerd in de
implementatie van protocollen die deze maatregel promoten. Er zullen talrijke professionele
federaties en unies bij betrokken zijn, waaronder ook de BBSP (Belgian Business Software
Providers). Op 9 oktober zal deze werkgroep die uitgevers van beheersoftware voor kmo’s
verenigt, zijn engagement definitief consolideren.
Nu informatie overvloedig en overal beschikbaar is, is het van kapitaal belang om gegevens
te kunnen klasseren, stockeren en bewerken op een zo eenvoudig mogelijke manier. Kmo’s
worden tegenwoordig geconfronteerd met een toevloed aan zowel papieren als
elektronische documenten, en ze zijn door een gebrek aan adequate tools dikwijls niet in

staat om beide types op een optimale manier te verwerken. Dat is net waar dematerialisatie
een grote rol kan spelen!
“Wij helpen momenteel met de overschakeling van de back office naar de front office”,
vertelt Sofie Dheedene, Product Manager bij PFU/Fujitsu, Europees leider op vlak van
scanners voor professioneel gebruik. “De gecentraliseerde digitalisering van de jaren ’90 had
als enige doel om data onder elektronische vorm te bewaren. Nu is de stap gezet naar de
quasi onmiddellijke digitalisering vanuit de werkpost. Digitalisering staat dus in voor de
optimalisatie van de organisatie en rentabiliteit.”
“Een bedrijf print gemiddeld 30.000 tot 40.000 documenten per jaar, wat neerkomt op een
administratieve werklast van 2 tot 3 uur per dag per werknemer. Het is bijgevolg niet
verwonderlijk dat de interesse voor stockage- en zoekoplossingen voor documenten
toeneemt”, vertelt Koen Meganck, oprichter van smartdoc, een Belgisch bedrijf dat intuïtieve
oplossingen voor het beheer van documenten ontwikkelt. “Enkele jaren terug konden onze
oplossingen slechts enkele zeldzame early adopters overtuigen, terwijl nu elke dag nieuwe
ondernemers hun interesse laten blijken.”
Sage kiest in zijn software voor standaard bestandsformaten, die frequent gebruikt worden.
Dit om de ‘duurzaamheid’ van de informatie te verzekeren, een archivering op lange termijn
te garanderen en de kmo’s zo goed mogelijk te beschermen. Sage is als toonaangevende
uitgever trouwens een van de belangrijkste deelnemers in het initiatief Forum For the
Future, die UBL 2.0 opstelde als unieke standaard voor elektronische facturatie.
Sage wil zijn klanten steeds optimaal bijstaan en trouw blijven aan zijn imago van
vereenvoudiger. Daarom lanceert het Sage DigiDesk, een gloednieuwe beheeroplossing die
het de kmo’s wil vergemakkelijken om de overstap naar de dematerialisatie van alle
boekhoudkundige, commerciële en andere documenten te maken. De oplossing is uniek in
zijn soort en verbetert de werkstromen aanzienlijk door alle binnenkomende en uitgaande
documenten intelligent te beheren aan de hand van één enkele tool. Facturen,
herinneringen, rekeninguittreksels, loonbrieven, enz. deze software verwerkt zowel de
documenten in digitaal formaat (XML) als in papier, dankzij de OCR-technologie (Optical
Character Recognition). Sage DigiDesk scant, identificeert en beheert alle gegevens. De
goedkeuring en interne behandeling verloopt bovendien via een volledig geautomatiseerd
circuit. Zo krijgen gebruikers de garantie op een return on investment, aangezien nutteloze
en vervelende administratieve taken voortaan tot het verleden behoren, en bijgevolg de
uitwisselingen met hun boekhouder geoptimaliseerd worden.
Sage DigiDesk onderscheidt zich van de bestaande digitale beheeroplossingen op de markt
door geïntegreerde diensten aan te bieden die gelinkt zijn aan zowel de elektronische
facturatie als aan de wettelijk verplichte opslagperiode van 10 jaar. Dit gebeurt via het Sage
eInvoice-platform en de hermaterialisatiefunctie, die een ‘100% digitaal’ bedrijf toelaat om
de eventuele behoefte aan uitgaande papieren facturen aan Sage te delegeren.

“Dematerialisatie is veel meer dan een hype en zal ongetwijfeld standhouden. Het zal het
bedrijfsleven naar een volgend niveau tillen, door ondernemingen performanter te maken en
de verdere ontwikkeling van onze economie te stimuleren”, besluit Philippe Tailleur. “Het
bewijs hiervoor is dat dematerialisatie beantwoordt aan de vier criteria voor een succesvolle
innovatie: een functionele meerwaarde bieden aan de klant, getuigen van een groot
gebruiksgemak, het product zijn van consensus en financieel aantrekkelijk zijn.”
Over Sage
Sage Group is de partner van ondernemingen op het vlak van bedrijfsbeheer. Om meer dan 6 miljoen klanten in de
wereld een feilloos beheer te garanderen, doet Sage een beroep op de expertise van 12.300 medewerkers, op een
netwerk van 28.000 partners en op meer dan 40.000 boekhoudexperts (of fiduciaires) die de Sage-producten
aanbevelen. Sage begeleidt klanten bij hun groei dankzij constante investeringen in R&D - die het bedrijf toelaten om
te anticiperen op de wettelijke, fiscale en technologische evoluties - en garandeert het hoogst mogelijke diensten- en
ondersteuningsniveau. De wereldwijde omzet van Sage bedroeg 1.534 miljoen euro in 2011.
Sage heeft in België en Luxemburg reeds meer dan 33.000 actieve klanten, waaronder ongeveer 3.000 fiduciaires, die
vertrouwen op haar oplossingen voor boekhouding en commercieel beheer*. Met de steun van een netwerk van
meer dan 150 actieve partners, verspreid over België en Luxemburg, biedt Sage beheers- en CRM-oplossingen voor
grote en kleine ondernemingen.
Nvdr: * Deze globale cijfers omvatten de producten “Sage BOB”, “Sage 100”, “DBFACT” en “Ciel via Acordata”’.
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