
Bedrijfsprofiel
Roscon is een groothandel die 
merkproducten voor zwangere 
vrouwen, baby’s en peuters 
verdeelt naar 300 speciaalzaken 
in België en 150 winkels in 
Nederland. Hun website voor 
(aanstaande) ouders heet  
www.oogappel.be. 

Met vier medewerkers halen 
ze een omzet van 2,5 miljoen 
euro. Roscon werkt met drie 
banken, waarvan eentje met een 
Nederlandse rekening, en met  
het boekhoudpakket Wings.

“Met Isabel 6 ben ik voor 99% tevreden”

De combinatie van boekhoudpakket Wings en Isabel 6 levert Ståle Rossavik, samen met 
zijn echtgenote zaakvoerder van Roscon bvba, een besparing van formaat op: hij stopte 
met de schoendoosboekhouding, verminderde de kosten voor dagelijkse boekhouding en 
is altijd up-to-date met betalingen. “Ik denk dat ik een van de grootste tegenstanders was 
van Isabel 5, maar met versie 6 ben ik voor 99% tevredengesteld. Er zijn alleen nog een paar 
schoonheidsfoutjes.”

“Ik gebruik Isabel al vanaf versie 4”, vertelt Ståle Rossavik. “Uit noodzaak, want ik was 
niet tevreden: ingewikkelde installaties die nogal eens de mist in gingen, een haperende 
helpdesk en dan nog op een 0900-nummer … Ik was dan ook meteen kandidaat om met 
versie 6 in zee te gaan: online, zonder installatieperikelen en met een lokaal nummer voor de 
helpdesk. Bovendien beloofde Wings een perfecte integratie met Isabel Go- de Isabel knop in 
het boekhoudpakket.”

IN één BEWEGING
“Roscon werkt met drie banken, waarvan eentje met een Nederlandse rekening. Die kan ik 
nu perfect integreren. Ik werk met een externe boekhouder en dat was dubbelop werken. 
Alle facturen gingen in een schoendoos naar de boekhouder voor verwerking, maar ik moest 
ze ook zelf ingeven en de betalingen doorsturen met Isabel. Nu gaat dat in één beweging 
binnen Wings. En de uitgaande facturen verstuur ik nu met een gestructureerde mededeling. 
Dan verwerkt het boekhoudpakket ze automatisch als de klant betaalt. Alleen moet ik 
sommige klanten nog overtuigen om die gestructureerde mededeling bij de betaling te 
gebruiken …”

Wings met de Isabel Go-knop? 
Dat werkt perfect. Gedaan met de 

schoendoosboekhouding en  
altijd up-to-date

 Gedaan met de  
schoendoosboekhouding

Roscon bvba



In een OOGOPSLaG 
Betalingen van klanten op de   +
voet volgen en leveringen  
stoppen indien nodig.

Gestopt met de  +
“schoendoosboekhouding”.

Facturen en betalingen   +
in één beweging geboekt en 
uitgevoerd.

OOk GenIeten van deze 
vOOrdeLen?

Isabel 6 gebruiker worden:  �
Ga naar www.isabel.eu en klik 
op “Isabel-cliënt worden” en 
dan “Isabel 6 aanvragen”.

Een bank toevoegen in Isabel:  �
Ga naar www.isabel.eu en klik 
op “Support”. Kies uw Isabel-
versie en dan “Uw abonnement 
beheren”.

Een boekhoudpakket en   �
Isabel-Go gebruiken: 
Ga naar www.isabel.eu/go.

Isabel 6 - Isabel Go

Handel KMO Efficiëntie Wings

“Ik gebruik Isabel bijna elke dag. Ik wacht nog even af tot ik honderd procent zeker ben 
van de stabiliteit voor ik een van mijn medewerkers inwijd. Wij volgen onze klanten op de 
voet. Als betalingen te lang achterblijven, stoppen de leveringen. Die opvolging moet mijn 
medewerker zelf kunnen doen.”

“Ik ben ook vragende partij om in de toekomst elektronische facturen van mijn leveranciers 
te ontvangen. Maar dan niet via Zoomit in pc-banking, dat vind ik te omslachtig. Het moet 
rechtstreeks in Isabel kunnen. Zelf elektronische facturen versturen? Dat is nóg verdere 
toekomst: onze klanten zijn nog niet zo sterk gedigitaliseerd.”

CoSMEtICA
“Wings en Isabel moeten hier en daar nog wat cosmetische opsmuk doen aan de interface. 
Er zijn nog wel wat foutmeldingen die beter kunnen. Ik heb geleerd dat je zelf initiatief 
kunt nemen om een probleem uit de wereld te helpen. Soms dringt een klant aan om een 
bestelling toch meteen te verzenden, omdat hij net heeft betaald. Standaard werkt Isabel 
met de banksaldi van de voorgaande dag en moest ik recente betalingen via pc-banking 
checken. Ik vroeg of dat niet rechtstreeks in Isabel 6 kon. En ja hoor, ze leerden me dat ik die 
instelling zelf kan wijzigen. Dan gebeurt er om het uur of halfuur een automatische update.”

“De efficiëntie die ik boek met de combinatie van Isabel en Wings is belangrijk voor mijn 
zaak. Ik heb altijd een overzicht van alle betalingen van klanten en aan leveranciers. En mijn 
boekhouder schakel ik nu in voor eindcontrole, de belastingaangifte en advies.”

“Die Isabel Go-knop werkt echt uitstekend. Je gebruikt Isabel nog, maar je beseft het amper, 
want je doet het rechtstreeks vanuit je boekhoudpakket. En dat is echt efficiënt. Een versie 
van Isabel die je gewoon niet meer ziet: dat is het summum waarnaar ik uitkijk!”
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