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SYSTEMAT BRENGT ZIJN AFDELING 'POPSY' ONDER IN EEN
DOCHTERMAATSCHAPPIJ
De activiteitentak ‘POPSY’, die tot op heden eigendom van SYSTEMAT NV/SA was, is
met ingang van 1 december 2010 aan het bedrijf POPSY SOFTWARE NV/SA, een
volle dochteronderneming van SYSTEMAT NV/SA, overgedragen.
POPSY is sinds zijn oprichting in 1984 in België de onbetwiste nummer 1 van
software voor boekhoudkundig en zakelijk beheer bestemd voor zelfstandigen, vrije
beroepen en KMO's. Met zijn 14.000 licenties en 20.000 dagelijkse gebruikers is
POPSY vandaag de dag een bevoorrecht werkhulpmiddel voor KMO's en is dan ook
stevig in het Belgische economische landschap verankerd.
Deze ontwikkeling heeft ten doel POPSY beter inzicht in de markt te verschaffen en
de kans te geven zijn eigen strategieën te ontplooien. Dit zal op operationeel vlak
echter geen gevolgen hebben. POPSY SOFTWARE NV/SA blijft zijn klanten dus onder
de namen POPSY FINANCIALS en POPSY BUSINESS software voor boekhouding en
zakelijk beheer aanbieden.
"SYSTEMAT beschikt over een bijzonder uitgebreid gamma software, met enerzijds
POPSY en met anderzijds DIMASYS WORKGROUP en DIMASYS ENTERPRISE. Wij zijn
van plan de ontwikkeling van onze SOFTWARE-activiteiten, die in de loop van de
afgelopen jaren al een sterke groei hebben doorgemaakt, nog verder te vergroten",
legt Bernard Lescot uit, Gedelegeerd Bestuurder van Systemat. "Met het oog op deze
groei is in september 2010 een nieuwe Algemeen Directeur aangesteld om POPSY te
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leiden. Philippe Logé kent Popsy zeer goed, aangezien hij er van 1993 tot 2002 de
manager was. Na een ervaring van 6 jaar bij IBM sluit hij zich nu weer bij ons aan."
"Wij hebben een ideale positie om klanten die voor de implementatie van
hulpmiddelen voor bedrijfsbeheer met een puur Belgisch bedrijf in zee willen gaan,
van dienst te zijn en tevreden te stellen", vervolgt Philippe Logé, Algemeen Directeur
van POPSY. "Deze beslissing vormt het begin van een spannend nieuw hoofdstuk
voor POPSY en SYSTEMAT. Dankzij ons uitgebreide productgamma kunnen wij onze
klanten bij hun ontwikkeling ondersteunen en hun oplossingen aanbieden die
afgestemd zijn op de omvang van hun bedrijf op dat moment. Uiteraard nemen de
kwaliteit van onze dienstverlening en de tevredenheid van onze gebruikers zo ook
toe."

Over Popsy

Popsy helpt KMO’s, zelfstandigen en vrije beroepers bij het beheer van hun dagelijkse
beheer- en boekhoudkundige taken. Popsy is toegespitst op een krachtige tool voor
algemene boekhouding en biedt talrijke modules aan (analytische boekhouding,
budgetbeheer, afschrijvingen, enz.) die de productiviteit en veiligheid verhogen. Deze
software berust op de technologische Microsoft-normen en is een evolutieve tool die
duidelijk openstaat voor de toekomst en gekenmerkt wordt door een eenvoudige
programmering. Popsy is ontwikkeld, gecommercialiseerd en ondersteund door de
softwareafdeling van Systemat, en is sinds meer dan 20 jaar de software bij uitstek in
België en Groothertogdom Luxemburg.
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