
Tobias AX  
Basis
Voor iedere organisatie is een efficiënte en transparante administratie van groot belang. 
U wilt dat uw medewerkers, in welke rol of  functie dan ook, vanuit iedere invalshoek snel bij de 
juiste gegevens kunnen komen. Actueel inzicht en een goede bewaking reduceren de kosten en 
verbeteren de beheersing van uw bedrijfsprocessen. 



Met Tobias AX Basis beschikt u direct over zeer 
uitgebreide basisfunctionaliteit voor ondersteuning 
van uw primaire processen en integraal inzicht in uw 
bezit-, klant-, contracten financiële processen. In 
deze suite beheert en registreert u uw bezit, klanten, 
contracten én de contacten met uw klanten en een 
complete financiële administratie. Ook de complete 
verhuur- en incassoprocedure vindt u hierin terug.

Belangrijke kenmerken
Enkele belangrijke kenmerken van deze basissuite zijn:
 Koppelingsmogelijkheden met overheidssystemen  

 om periodiek gegevens bij te werken. 
 Geïntegreerde werkstroom voor mutatie. U kunt   

 deze inrichten op de manier die bij uw organisatie
 aansluit en direct activiteiten uitzetten voor uw 
 medewerkers, eventueel via Outlook. 
 Geïntegreerde werkstroom voor klantfacturen. Met 

 één druk op de knop draait u een volledige 
 facturatieronde, inclusief de boekingen in het groot
 boek en het klaarzetten van de automatische incasso
  en acceptgiro’s. 
 Flexibel in te richten incasso- en aanmaanproces, 

 waarbij de oorsprong van facturen altijd inzichtelijk 
 is. 
 Eenvoudige contractenregistratie en goede klant

 bewaking die u helpen betalingsachterstanden terug 
 te dringen. 
 Radar: managementinformatie middels geïnte-

 greerde dashboards en in rapportagevorm. U kunt 
 vanuit iedere gewenste invalshoek de afgesproken 
 KPI’s bewaken. 
 Centrale verplichtingenadministratie voor de 

 registratie en bewaking van verplichtingen uit alle   
 sub-administraties.  
 Waterdichte btw-afrekening. In Tobias AX kunt u 

 eenvoudig de btw-bedragen uit alle transacties 
 berekenen en herleiden en vanuit het gehele 
 systeem in de btw-aangifte verzamelen. 
 Relatie Informatie Systeem, waarmee u direct alle 

 gegevens, de rollen en alle lopende zaken van relaties 
 inzichtelijk kunt maken vanaf een centrale locatie.  
 Correspondentiemogelijkheden op basis van een 

 zelf gekozen inrichting. U kunt conditiegestuurd 
 brieven samenstellen, bijvoorbeeld om automatisch 
 de juiste aanmaningen te versturen.

Add-ons Tobias AX Basis
 Voor uw financiële administratie is het mogelijk 

 om uw facturen middels Workflow facturen en   
 Fox Procuratie digitaal als werkstroom door uw   
 organisatie te routeren.
 Het importeren en vastleggen van gegevens die u van

 uw gemeente krijgt, kunt u regelen met de module
 Zakelijke Lasten.
 Ook het verkoopproces kan Tobias AX ondersteunen  

 door additioneel op Tobias AX Basis te werken met
 Verkoopcontracten. 
 We hebben ervoor gezorgd dat het mutatieproces  

 zo efficiënt mogelijk kan worden uitgevoerd. Daar-
 voor hebben wij o.a. de Inspectiemodule ontwikkeld 
 met als extra toevoeging daarop de mogelijkheid om
 uw inspecteurs ook mobiel te ondersteunen. Hier
 voor maakt u gebruik van Fox Inspectie en Fox   
 Opname.
 Voor het beheer van uw buurten en wijken bieden 

 wij Leefbaarheid aan. Hiermee registreert en 
 bewaakt u overlast- en leefbaarheidsmeldingen.

Interfaces Tobias AX Basis
Bij expertsystemen die u kunt gebruiken in combinatie 
met Tobias AX Basis moet u denken aan 
documentmanagementsystemen en de integratie met 
telefooncentrales. Daarnaast bestaat de mogelijkheid 
om te koppelen met (delen van) ERP-systemen van 
derden. De beschikbare interfaces voor Tobias AX Basis 
zijn:
 Interface DMS
 Interface Digifact (o.a. Square DMS, CORSA, Techxx)
 Interface WoCas 
 Interface CTI
 Interface EPAview
 Interface Vabi


