
BEDRIJFSADMINISTRATIE  
EENVOUDIG EN CORRECT

LAAT ABO SOFTWARE 

VOOR U WERKEN.

Sinds 1986 bouwt ABO Service

administratieve software voor KMO’s.  

Onze persoonlijke aanpak zorgt ervoor dat

ABO de eisen en verwachtingen van uw

onderneming vervult en ondersteunt.  

ABO zorgt ervoor dat u meer tijd hebt om te 

ondernemen, of u nu enkel facturatie en

stockbeheer nodig heeft of een uitgebreid

platform om uw boekhouding en zelfs

logistiek en productie te beheren, alles kan -

steeds op maat van uw bedrijf en uw

processen. 

Chris Andries, zaakvoerder
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"ABO Admin is het zwitsers

zakmes van ons bedrijf!"

Kristof Vermeire - Greenbytes 
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STOCK &
FACTURATIE

ABO ADMIN

ABO Admin beheert de administratie van 

uw onderneming in één centrale applicatie 

waardoor u alle informatie steeds bij de 

hand hebt. 

Uw verkoopsdocumenten, klanten, 

leveranciers en stock worden 

overzichtelijk beheerd en aan elkaar 

gekoppeld voor maximale efficiëntie. 

Rapportering en inzichten in uw 

onderneming zijn standaard voorzien. 

Meertalig & meerdere dossiers standaard. 

Uitgebreide zoek-, filter- en 

exportmogelijkheden op alle niveaus. 

Solide back-up en ondersteuning op afstand. 

Koppeling met diverse randapparatuur zoals 

(label)printers, scanners, touchscreen 

schermen, ... 

Beheer van klanten en leveranciers met 

geautomatiseerd inlezen van BTW- of eID 

gegevens. 

Gestructureerde documentenflow van offerte 

tot factuur. De huisstijl van uw onderneming 

wordt overgenomen in alle documenten. 

Historieken van klanten, leveranciers en artikels 

zijn snel consulteerbaar. 

Barcode integratie voor artikels. 

Beheer van bestellingen voor klanten en 

leveranciers met gekoppeld voorraadbeheer. 

Paperless werken is mogelijk via e-mail 

facturatie en communicatie, nieuwsbrieven en 

sms integratie. 

Maatwerk en aanpassingen zijn mogelijk om uw 

bedrijfsprocessen perfect te volgen. 

www.aboservice.be   -   info@aboservice.be   -   050/37.36.47 

01



BOEKHOUDING 

ABO COUNT

ABO Count beheert de boekhouding van 

uw onderneming. 

De naadloze integratie met ABO Admin 

zorgt voor een  uiterst efficiënte en snelle 

verwerking van uw financiële gegevens. 

De geautomatiseerde koppelingen met de 

Nationale Bank en Intervat garanderen 

dat uw aangiftes en controles steeds op 

tijd kunnen gebeuren. 

U houdt meer tijd over om te ondernemen.

Onbeperkt aantal dagboeken en periodes. 

Automatisering bij het uitsplitsen van 

boekingen en tegenboekingen van kortingen en 

verschillen. 

Opmaak van investeringsfiches. 

Proef en Saldibalansen met periode- of 

jaarvergelijkingen. 

Registratie Intrastat gegevens. 

Jaarrekening export naar Accon en First. 

Integratie van Isabel 6 

Uitgebreide rapportering en export van de 

financiële gegevens van uw onderneming. 

Betalingsherinneringen op 3 niveaus. 

Financiële dagboeken in vreemde munten. 

Afpunten van openstaande rekeningen. 

CODA integratie mogelijk. 

Bijhouden van hoeveelheden voor forfaitaire 

boekhouding. 

Analytische boekingen en balansen per 

verdeelpost. 

Multi-user en multi-dossier standaard.
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HYBRIDE CLOUD 
OPLOSSING

ABO REMOTE 
ONLINE
ABO Remote Online is de perfecte 

toepassing voor uw medewerkers 

onderweg.  

Kunnen beschikken over de real-time 

gegevens van de onderneming bezorgt uw 

bedrijf een belangrijk concurrentieel 

voordeel. 

Rechtstreekse consultatie en ingave van 

gegevens in ABO vermijdt fouten en 

verhoogt uw bedrijfsefficiëntie. 

Online toepassing beschikbaar voor 

smartphone, tablet, laptop en touchscreen - 

platform onafhankelijk. 

Consulteren, creëren en wijzigen van klant- en 

leveranciersgegevens. 

Aanmaak van verkoopsdocumenten zoals 

facturen, leveringsnota's en bestelbonnen. 

Rechtstreeks versturen van documenten via e- 

mail naar de klant of leverancier. 

Ondersteuning voor het ondertekenen van 

documenten via touchscreen. 

Snelle kassamodule voor registratie van externe 

betalingen. 

Uitgebreide reparatie en servicemodule voor 

het uitvoeren en opvolgen van klantenservice 

en garanties. 

Geschikt voor meerdere gebruikers en talen. 

Mogelijkheid tot het uitvoeren van inventaris 

via deze module. 

Real-time integratie met ABO garandeert 

steeds correcte prijzen, klanteninformatie en 

servicegegevens. 

Integratie met Google Maps voor GPS
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OP MAAT VAN 
UW BEDRIJF

ABO MODULES

ABO modules zijn de 

perfecte toevoegingen om ABO perfect te 

laten aansluiten aan de noden van uw 

onderneming. 

Onze modules zorgen voor de functionele 

uitbreidingen die voor uw sector 

noodzakelijk zijn.  

Naadloze integratie met het bestaande 

pakket garandeert een perfecte werking. 

ABO Kassabeheer voorziet POS integratie 

ABO Repair voor beheer van reparaties en 

serienummers 

ABO Klantenkaarten activeert elektronische 

klantenkaarten op naam. 

ABO Maattabellen laat toe voor één artikel 

verschillende maten op stock te hebben. 

ABO Vertegenwoordiger koppelt verkopers 

aan klanten met lijsten en historieken 

ABO Productiebeheer voorziet in het beheer 

van stock / grondstoffen en productieartikelen 

in verschillende stappen. 

ABO Filiaalbeheer laat toe om met meerdere 

filialen te werken.  

ABO Abonnementen vereenvoudigt het beheer 

van terugkerende contracten en hun facturatie. 

ABO Geschenklijsten koppelt huwelijks- of 

geboortelijsten aan de klant. 

ABO CODA Import leest CODA bestanden in 

uw ABO Count software. 

ABO Export Boekhouding exporteert uw 

verkoopsadministratie naar een ander pakket. 

Bij de analyse van uw project worden alle modules 

in detail besproken om uw ABO pakket perfect af te 

stemmen op uw noden.
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SPECIFIEKE 
FUNCTIONALITEIT 

ABO SECTOR

Elke onderneming is uniek, maar toch zijn er 

overeenkomsten in de sectoren waarin 

bedrijven actief zijn. 

Om aan deze sectorspecifieke eisen en 

functionaliteiten tegemoet te komen heeft 

ABO Service op basis van jaren ervaring en 

een zeer uiteenlopend klantenbestand een 

aantal pakketten op maat ontworpen. 

Hierdoor kunnen we de doorlooptijden van 

een instap of overstap naar ABO zeer kort 

houden. 

Elektrozaken 

Specifieke connecties met leveranciers. 

Recupel, BeBat en Auvibel integratie. 

Serienummer- en garantiebeheer. 

Aangepaste reparatiemodule. 

Computerwinkels 

Specifieke connecties met IT leveranciers zoals 

TechData, Ingram Micro, ... 

Recupel, BeBat en Auvibel integratie. 

Serienummer- en garantiebeheer. 

Aangepaste support- en reparatiemodule. 

Garages 

Aparte werkplaatsmodule. 

Communicatie met CarPass. 

Wettelijke documenten voor BTW en marge. 

Beheer van chassisnummers en nummerplaten 

van klanten. 

Registratie van gewerkte uren per opdracht. 

Planten- en Tuincentra 

Aangepaste labels voor flora. 

Sectorspecifieke productinformatie. 

Mogelijkheid tot planning voor kwekerijen. 

Kledingzaken 

Maattabellen voor exact bijhouden van 

verschillende maten van een artikel. 

Staat uw sector hier niet tussen? De kans is groot 

dat we sinds 1986 al ondernemingen geholpen 

hebben die in dezelfde branche werken. Onze 

kennis is absoluut niet beperkt tot deze pakketten. 
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ONDERNEEM
ONLINE 

ABO WEBLINK

ABO WebLink exporteert en integreert de 

gegevens uit uw pakket met uw website. 

Zo is de data die u kiest beschikbaar online 

voor uw klanten - of u nu online wil 

verkopen via uw e-shop of enkel uw 

klanten informeren over uw producten of 

diensten, alles kan. 

ABO Service kan uw website of e-shop 

aanleveren maar werkt ook steeds samen 

met uw eigen leverancier of team. U kiest. 

Complete integratie van voorraad en artikelen 

met uw website. 

Toevoegen en opvolgen van website promoties. 

Integratie via Wordpress en Woocommerce 

met beveiligde betaalmogelijkheden voor 

webshops. 

Communicatie met andere platformen via 

beveiligde en gedocumenteerde standaarden. 

Beheer van website artikelen, omschrijvingen 

en afbeeldingen rechtstreeks in het ABO 

pakket. 

Specifieke prijzen voor internetproducten 

mogelijk. 

Mogelijkheid tot selectie van producten voor 

online publicatie. 

Aangepast aan de meest recente eisen voor 

beveiliging en toegankelijkheid. 

Mogelijkheid tot het verwerken en importeren 

van de bestellingen in het ABO pakket. 
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ONDERSTEUNING
OP MAAT 

ABO SUPPORT

ABO Service levert niet alleen de perfecte 

software op maat van uw onderneming, 

we bieden u ook de nodige ondersteuning 

bij het dagelijks gebruik. 

ABO Support staat u bij via de e-mail 

helpdesk en via telefoon. Als het nodig is 

komen we zelfs bij u ter plaatse. 

U kiest zelf of u dit via een support 

contract wil of liever per interventie. 

Uitgebreide e-mail helpdesk met ticket- en 

opvolgsysteem. 

Telefonische helpdesk voor dringende vragen. 

Telefonische ondersteuning  verloopt niet via 

een duur 078 of 0900 betaalnummer. 

Gratis toegang tot de uitgebreide online 

handleiding en instructievideo's. 

Eenvoudig systeem voor het overnemen van uw 

scherm op afstand om uw vraag samen met u te 

bekijken. 

Uniek platform om de meest recente status van 

uw pakket door te sturen naar  de helpdesk om 

uw vraag met identieke gegevens te kunnen 

simuleren en oplossen. 

Geautomatiseerd platform dat toelaat  

foutmeldingen in uw pakket eenvoudig naar ons 

door te sturen - inclusief de foutboodschap en 

screenshot. 

Toegang tot updates van het pakket via onze 

update website. 

Keuze tussen een onderhoudscontract met 

vaste prijs per onderneming of met een 

uurtarief per interventie. 

U kiest wat u best past, de kwaliteit en 

mogelijkheden van de ondersteuning blijven 

dezelfde. 
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