Persbericht

Voor het eerst maakt Sage, dankzij een “bot”, financieel
beheer zo gemakkelijk als het versturen van een berichtje
Sage integreert met Slack, waardoor ondernemers hun financiële administratie
via deze berichtenapp kunnen beheren.
Chicago, 27 juli 2016 - Sage, de marktleider in boekhoudoplossingen in de Cloud, heeft
vandaag op de Sage Summit 2016, het grootste evenement ter wereld voor ondernemers en
bedrijfsleiders, zijn nieuwe “messaging bot” voorgesteld: PeggTM. Pegg werd onthuld door CEO
Stephen Kelly en is een intelligente assistent die de gebruiker helpt om zijn onkosten en
financiën te beheren via berichtenapps als Slack en Facebook Messenger – samen goed voor
meer dan twee miljard gebruikers.
Pegg haalt de complexiteit uit de boekhouding en staat ondernemers toe om hun financiën te
regelen via een conversatie, door het zo gemakkelijk te maken als het schrijven van een
berichtje. De onmiddellijke digitalisering van informatie zorgt ervoor dat onkosten niet meer
manueel ingegeven moeten worden en maakt papier overbodig.
Kriti Sharma, Global Director voor Mobile Product Management bij Sage, heeft een enorme
ervaring in machineleer, artificiële intelligentie en productinnovatie. Mevrouw Sharma, die de
leiding heeft over Pegg, zegt: “De opkomst van freelancewerk en de deeleconomie gaat
gepaard met een exponentiële stijging van het aantal kleine en middelgrote ondernemingen.
De gebruikers van deze berichtenapps loggen minstens negen keer per dag in. Met Pegg
proberen we de brug te slaan tussen deze berichtenapps en professionele technologie, door
financieel beheer onzichtbaar te maken en een zaak leiden zo eenvoudig te maken als het
sturen van een berichtje. Technologie dwingt ons al te lang om te praten zoals computers. Het
moment is gekomen om software te leren praten zoals wij. Met Pegg zetten we de mens op
de eerste plaats.”
Deze lancering valt samen met de aankondiging dat de Sage-oplossingen geïntegreerd zullen
worden in Slack, dat ook zal dienen als een van de communicatiekanalen voor Pegg. Slack is
de snelst groeiende zakelijke berichtenapp
en zal samen met Pegg informatie tot bij de
gebruikers brengen, precies op het moment
dat ze die nodig hebben, via een platform
waarmee ze al vertrouwd zijn.
Jason Shellen, Head of Platform bij Slack,
zegt: “De missie van Slack is om het
professionele leven van zijn gebruikers
eenvoudiger, aangenamer en productiever
te maken. Onkosten ingeven kost tijd en is
vervelend, maar met Pegg wordt dit intuïtief
en eenvoudig. Het volstaat om simpelweg

uw onkosten naar Pegg sturen, zonder u zorgen te maken over de administratieve rompslomp
of het ingeven van papieren nota’s. Dat is onze visie van werken in de toekomst.”
Pegg-gebruiker Juraj Pal, van de Londense start-up Sure, zegt: “Er is zoveel technologie
beschikbaar, waarom zitten we dan nog steeds in de doolhof van de administratie? We
hebben de gewoonte om voortdurend berichtjes naar vrienden en familie te sturen. Waarom
deze aanpak niet toepassen op het professionele niveau? Dit is vanzelfsprekend eenvoudiger,
effectiever en, vooral productiever.”
Stephen Kelley, CEO van Sage zegt: “Sage staat voor sociaal, geconnecteerd zakendoen. Het
zijn fantastische tijden voor ondernemers, en disruptieve technologieën zoals Pegg – alweer
een primeur van Sage in deze industrie – bewijzen onze onwrikbare steun aan kmo’s, de echte
helden van onze economie. Onze integratie met Slack zal het leiden van een bedrijf grondig
veranderen en van onze gedeelde visie een realiteit maken: de werkwijzen van de toekomst
zijn gebaseerd op conversaties, zijn simpel en leuk.”
Pegg, de eerste “bot” in de financiële sector, is vanaf nu verkrijgbaar in een betaversie en is
het onderwerp van live demo’s op de Sage Summit. Nieuwe gebruikers kunnen zich
registreren op www.hellopegg.io voor zowel Slack als Facebook Messenger.
Klik hier om een demonstratie te zien van het gebruik van Pegg:
https://www.youtube.com/watch?v=z9Pl5M8aWbE&feature=youtu.be
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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