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Wilt u snel tussentijdse rapportages opleveren of uw cliënten tijdig voorzien van een keurige
jaarrekening? En wilt u op gestandaardiseerde wijze bedrijfsinformatie uitwisselen op basis
van een XBRL-taxonomie? Reken dan op de module AccountReporter.

Voor de
accountant die
snel en eenvoudig
tussentijdse
rapportages wil
genereren en deze
volledig in de
eigen huisstijl wil
opmaken.

Met de module AccountReporter kunt u gebruikmaken van meerdere taxonomieën, waarmee u uw rekeningschema eenvoudig
kunt indelen. De taxonomieën vormen de basis voor uw rapportages. In een overzichtelijke boomstructuur kunt u de indeling
altijd raadplegen en eventueel aanpassen.
Met de rapportagesegmenten van de module AccountReporter
bouwt u op overzichtelijke wijze complete rapportages. Zo bepaalt u eenvoudig per segment de indeling en lay-out, waardoor
u uw rapporten geheel in uw huisstijl kunt opmaken. Daarnaast
kunt u gebruik-maken van de kant-en-klare jaarrekeningmodellen
die de partners van AccountView u bieden.

Taxonomie-indeling en opmaak

Gebruik de meerlaagse rapportage-structuur om uw rapportage
per niveau op te bouwen. Geef op het eerste niveau – met behulp van taxonomieën – aan welke gegevens u in uw rapportages
wilt gebruiken. Leg een niveau hoger vast welke teksten, variabelen, paragraaf-titels, tabellen en ook welke taxonomieën u in
uw rapport terug wilt zien. Geef daarbij aan welke lettertypes,
typografische kenmerken, uitlijnmogelijkheden en kleuren u wilt
gebruiken.
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Kengetallen

Combineer niet-financiële gegevens met uw
financiële gegevens en bereken zo kengetallen.
Haal hiermee het optimale uit uw gegevens.
Relateer bijvoorbeeld uw omzet aan uw medewerkers en weet zo precies de omzet per
medewerker.

Ratio’s

Uw voordeel





Pas speciale berekeningen en formules probleemloos toe. Gebruik hiervoor standaardratio’s, zoals
de quick ratio of current ratio. Of pas eigen ratio’s of cliëntspecifieke ratio’s toe.



Uitstekende controle



Profiteer van de uitstekende controle-mogelijkheden. Maak ook eenvoudig eigen controles aan
en laat AccountView deze toepassen. Heb daarbij de zekerheid dat controles altijd consistent en
volledig worden uitgevoerd, op basis van de werkelijke cijfers van de administratie of op basis van
ingevoerde budgetten.



Gebruiksvriendelijke functionaliteit waarmee
u rechtstreeks vanuit AccountView
rapportages kunt genereren in Word.
Onbeperkt aantal rapportages van zowel uw
financiële als niet-financiële gegevens.
Flexibel gebruik van vrije tekst, opmaak,
tabellen, kengetallen en ratio’s in al uw
rapportages.
Tijdwinst omdat u tussentijdse rapportages
in een oogwenk opvraagt.
Uitstekend controle- en managementinstrument waarmee u grip houdt op de
financiële situatie van uw cliënten.
Perfecte integratie met Microsoft Office
doordat u uw rapportages in AccountView
opbouwt en in Word afdrukt.

Kosten

U investeert € 1.495, - voor AccountReporter.

Gestandaardiseerde uitwisseling

Wissel uw rapportagegegevens uit in XBRL-formaat. Werk zo volgens algemene standaarden
en exporteer uw rapportages volgens de Nederlandse Taxonomie naar de Kamer van Koophandel en het CBS. Lees uw rapportages ook probleemloos in andere administratiepakketten en
jaarrekeninggeneratoren in.
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