
VEREENVOUDIGING VAN UW ADMINISTRATIE
ABO Service levert, via een persoonlijke aanpak, al bijna 30 jaar oplossingen voor 

winkels en KMO’s.

Onze oplossingen zijn modulair én op maat opgebouwd, waardoor we in meerdere 

sectoren (klein- en groothandel) thuis zijn.

ABO Service: de oplossing om u nog beter 

te focussen op de kern van uw activiteit

ABO Service maakt deel uit van de 

Connect+ groep, zo verzekeren we onze 

klanten continuïteit in onze producten. 

We zorgen ervoor dat uw investering 

rendeert, vandaag maar ook morgen. 

We volgen alle nieuwe trends, en bieden 

een compleet gamma aan producten aan 

die allemaal perfect samenwerken met 

elkaar. U kan deze ontdekken in deze 

catalogus.

is zijn.

ABO SOFTWARE

•  ABO Admin: beheer van uw klanten, voorraad, 

offertes, leveringen, automatische facturatie enz. 

U beschikt over historieken en rapporten zodat u 

op ieder moment volledig op de hoogte bent van 

de stand van zaken in uw onderneming.

•  ABO Count: verwerk uw boekhouding snel door 

de automatische transfer vanuit uw facturatie. 

Boek aankopen eenvoudig in en hou uw 

•  Extra modules beschikbaar voor het beheer 

van de kassa, serienummers, stocklocaties, 

herstellingen, productie, …

ABO SERVICE

•  Wij denken samen met u mee om uw 

bedrijfsprocessen te optimaliseren.

•  Wij verzorgen opleidingen voor u en uw 

personeel.

•  Wij stellen een interne helpdesk met 

opvolgingssysteem tot uw beschikking.

ABO E-COMMERCE

Vereenvoudig het beheer van uw website of 

webshop. ABO Admin is voortaan uw énige single-

point-of-entry voor uw producten en diensten. Onze 

gebruiksvriendelijke software werkt automatisch 

aanpassingen zoals extra informatie en 

afbeeldingen bij. U bepaalt wat op uw e-commerce 

oplossing staat en aan welke prijs.

ABO SOLUTIONS
FTWAO SOFTAB

ABO – COUNT
Als ondernemer weet u hoe belangrijk boekhouding is. Maar u steekt er liefst niet te veel van uw kostbare tijd in. 

Vertrouw daarom op ABO-Count : een goedwerkend, betrouwbaar én gebruiksvriendelijk boekhoudpakket. 

ABO-Count helpt u een correct overzicht te houden over heel uw boekhouding. Of u nu een eenmansbedrijf bent 

of een vennootschap. Het pakket onderscheidt zich door zijn enorme gebruiksvriendelijkheid tijdens de ingave 

betrouwbaar.

•  Snelle creatie van klanten en leveranciers aan de 

hand van het BTW-nummer. Naam en adres worden 

automatisch opgezocht en ingevuld.

•  Koppeling met Nationale Bank voor opvragen 

jaarrekeningen en beknopte resultaten van klanten en 

leveranciers.

•  Volledige koppeling met Intervat voor elektronische 

aangiftes.

• Onbeperkt aantal dagboeken en periodes.

• Automatisch uitsplitsen bij boekingen.

•  Automatische tegenboekingen van kortingen en 

betalingsverschillen.

•  Eenvoudige afpunting van openstaande rekeningen 

• Ratio’s en resultaten per periode en per jaar.

•  Proef & Saldibalansen met vergelijkingen van meerdere 

periodes of jaren.

•  Bijhouden van hoeveelheden voor forfaitaire 

boekhoudingen.

•  Analytische boekingen en balansen per analytische 

verdeelpost.

• Bijhouden van de Intrastat gegevens.

• Opmaak van betalingsherinneringen op 3 niveaus.

•  Mogelijkheid om rond de jaarwisseling in twee 

boekjaren te werken.

•  Exporteren van lijsten naar Excel voor verdere 

verwerking.

• Export naar Accon en First voor uw jaarrekening.

• Koppeling met Isabel 6.

• Volledige integratie met ABO-Admin 

ALGEMENE KENMERKEN

• Volledige integratie met ABO-Admin 
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Algemene kenmerken facturatie

• Van offerte tot factuur

•  Overplaatsen van documenten in één  

handeling

• Snelle opzoekcriteria

•  Prijzenboek voor beheer van persoonlijke  

prijzen en kortingen

• Staffelprijzen

• Volledige integratie van barcodes.

• Kassamodule in optie

• Serienummerbeheer

• Automatische garantiebonnen

•  Volledige of gedeeltelijke backorder  

verwerking

• PDF’s maken en mailen van documenten

• SMS en agenda integratie

te sluiten en te integreren in uw systeem. ABO-Admin is standaard voorzien om te werken met 

labelprinters, draagbare barcodeterminals, touchscreen schermen en kan via het internet externe 

bestanden raadplegen en bestellingen doorsturen.

BARCODES
•  Barcodes gekoppeld per maat 

of kleur via de maattabellen.

•  Multi-barcodes voor hetzelfde 

artikel.

•  SKU’s: eigen nummering en 

barcodering van uw artikelen.

• EAN-code, QR-code, UPC code

KASSABEHEER
•  Volledige integratie in ABO-Admin.

•  Kassa bijhouden met beginsaldo, 

bewegingen en eindsaldo met 

rapportage.

•  Overdrachten van en naar de 

bankt.

•  Automatische aanmaak van een 

globale verkoopfactuur per dag, 

per week of per maand

STOCKBEHEER

Algemene kenmerken

noden van de gebruiker.

•  Volledig beheer van uw orders 

aan leveranciers.

•  Automatisch opmaken 

aankoopvoorstel met snelle 

controlemogelijkheden.

•  Eenvoudige registratie van uw 

ontvangen goederen.

•  Zeer uitgebreide zoekfuncties 

op referentie, barcode, merk, 

omschrijving.

•  Afdrukken van prijslijsten met 

gepersonaliseerde hoofding.

•  Afdrukken van prijsetiketten 

en barcodes.

•  Historieken per artikel met  

zoomfunctie in stock.

•  Recupel, bebat, reprobel en 

auvibel worden automatisch 

verwerkt.

•  Connectie met externe 

prijslijsten mogelijk via XML 

en ASCII bestanden.

• Importeren van XLS bestanden.

•  Tot 10 foto’s per product met 

info.

•  Productkenmerken voor 

vergelijkingstabellen.

Algemeen
•  Volledige integratie met ABO-

Count boekhoudpakket.

•  Multi-dossier, meertalig, multi 

periode.

•  Volledige netwerkversie, geen 

extra kost voor meerdere 

gebruikers.

•  Koppeling met webshop 

mogelijk voor een eenvoudige 

en snelle synchronisatie van 

catalogus en verwerking van 

bestellingen.

REPARATIEBEHEER
De module reparaties is een compleet instrument om 

uw technische dienst te beheren. Om de reparaties 

vlot te beheren zijn er 2 verschillende inputschermen 

beschikbaar, enerzijds is er een onderdeel beschikbaar 

bij de module verkopen, zodat de verkopers in de 

winkel snel een nieuwe reparatie kunnen aanmaken 

en anderzijds is er de afzonderlijke module voor de 

techniekers zelf.

Algemene kenmerken

•  Ingave mogelijk via serienummer of historiek van de 

klant.

•  Afdrukken van herstellingsticket, -etiketten, 

•  Bij houden van statussen en technieker per 

herstelling.

• Overzicht van alle herstellingen in handig overzicht.

• Historiek per herstelling, per toestel raadpleegblaar.

KOPPELING MET EXTRA RANDAPPARATUUR
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ABO – ADMIN STOCK & FACTURATIE

Serienummers
Het belang van een serienummer is duidelijk. Bepaalde producten krijgen 

een uniek nummer, dat ervoor zorgt dat u altijd exact kan weten als 

een product al of niet bij u is aangekocht. Meestal zal dit serienummer 

als barcode beschikbaar zijn op de verpakking zodat u dit eenvoudig 

kan inscannen. Vooral bij technische producten is dit van belang. U wil 

uw uiteraard een perfecte service en garantie bieden maar dan moet 

het product ook het exemplaar zijn dat u heeft verkocht. Bijhouden kan 

eenvoudig en snel zowel bij ontvangsten als bij verkopen.


