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Met de module AccountReporter kunt u gebruikmaken van meer-
dere taxonomieën, waarmee u uw rekeningschema eenvoudig 
kunt indelen. De taxonomieën vormen de basis voor uw rappor-
tages. 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 be-
paalt 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 be-
hulp van taxonomieën – aan welke gegevens u in uw rapportages 
wilt gebruiken. Leg een niveau hoger vast welke teksten, varia-
belen, paragraaf-titels, tabellen en ook welke taxonomieën u in 
uw rapport terug wilt zien. Geef daarbij aan welke lettertypes, 
typografi sche kenmerken, uitlijnmogelijkheden en kleuren u wilt 
gebruiken. 

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.
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Uitgebreide controles
Gebruik de uitgebreide controlefaciliteiten die u 
op elke administratie kunt toepassen. Zoals nega-
tieve kascontrole, journaaltellingen, postensteek-
proef, eurosteek-proef en de Chi-kwadraattoets.

Meenemen en terugze� en
Gebruik de optie ‘administratie meenemen’ om 
een administratie uit te checken en op uw laptop 
te plaatsen. Bijvoorbeeld als u deze wilt meene-
men naar een cliënt. Heb daarbij de zekerheid 
dat de achtergebleven administratie alleen kan 
worden bekeken, maar niet kan worden gewij-
zigd. Zet de backup van de meegenomen admi-
nistratie – inclusief eventuele wijzigingen – terug 
en de administratie kan weer worden gewijzigd.

Uw voordeel
Betrouwbare gegevens-uitwisseling met  
uw cliënten per USB-stick of e-mail, waarbij 
alleen nieuwe of gewijzigde gegevens 
worden geëxporteerd.
Flexibele functionaliteit doordat u  
administraties controleert en corrigeert 
terwijl uw cliënten doorwerken.
Snelle invoer van mutaties en facturen. 
Gemakkelijk stamgegevens overnemen uit  
een referentie administratie.
Overzichtelijk werken met verschillende  
administraties dankzij instellingen als een 
kleurinstelling per administratie en een 
sjabloon om administraties aan te maken.
Uitgebreide rapportagemogelijkheden zoals  
het gebruik van kop- en voet teksten en 
extra stamgegevens.

Uitbreidingsmodules
U kunt Accountants Toolkit uitbreiden met de 
modules Uitwerken kolommenbalans en Samen-
stel-assistent. 

Kosten
U investeert € 695, - voor Accountants Toolkit.
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Met de module CaseWare-
koppeling behoort het 
handmatig exporteren en 
importeren tot het verle-
den. U hoeft in CaseWare 
alleen de juiste administra-
tie te selecteren en de kop-
peling zorgt ervoor dat u 
altijd over de juiste admini-
stratiegegevens beschikt.

Werkt u met de module 
Caseware-koppeling? Van-
uit CaseWare kunt u dan 
met één druk op de knop de mutaties uit AccountView inlezen 
en uw voorafgaande journaalposten automatisch in AccountView 
laten boeken.

Één druk op de knop
Lees met één druk op de knop alle fi nanciële gegevens van zo-
wel het huidige als eventueel het voorgaande boekjaar vanuit Ac-
countView in CaseWare in en werk deze net zo snel bij. Breng 
met hetzelfde gemak de correcties en voorafgaande journaal-
posten die u in CaseWare hebt gemaakt over naar AccountView. 
Wees er zo van verzekerd dat de uiteindelijke cliëntadministratie 
volledig is. 

Locatie ona� ankelijk 
Profi teer van het feit, dat medewerkers die alleen met CaseWare 
werken AccountView niet op de pc geïnstalleerd hoeven hebben. 
Haal bovendien gegevens eenvoudig over een VPN-verbinding 
van kantoor op.

Veilig
Wissel exportbestanden niet langer uit dankzij de volautomati-
sche koppeling. Lees zo nooit meer verkeerde of oude exportbe-
standen in, waardoor beide pakketten altijd aansluiten.

Wilt u de grootboekmutaties van uw cliënt tot op detailniveau inlezen in CaseWare? 
En wilt u voorafgaande journaalposten verwerkt in CaseWare terugschrijven naar de 
cliëntadministraties in AccountView? Reken dan op de module CaseWare-koppeling.

Voor de 
accountant die 
snel en foutloos 

gegevens in 
CaseWare 
wil inlezen 

en eenvoudig 
voorafgaande 

journaalposten 
wil wegschrijven.
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Kengetallen 
Combineer niet-fi nanciële gegevens met uw 
fi nanciële gegevens en bereken zo kengetallen. 
Haal hiermee het optimale uit uw gegevens. 
Relateer bijvoorbeeld uw omzet aan uw me-
dewerkers en weet zo precies de omzet per 
medewerker.

Ratio’s
Pas speciale berekeningen en formules probleem-
loos toe. Gebruik hiervoor standaardratio’s, zoals 
de quick ratio of current ratio. Of pas eigen ra-
tio’s of cliëntspecifi eke ratio’s toe. 

Uitstekende controle 
Profi teer van de uitstekende controle-mogelijk-
heden. Maak ook eenvoudig eigen controles aan 
en laat AccountView deze toepassen. Heb daar-
bij de zekerheid dat controles altijd consistent en 
volledig worden uitgevoerd, op basis van de wer-
kelijke cijfers van de administratie of op basis van 
ingevoerde budgetten. 

Gestandaardiseerde uitwisseling
Wissel uw rapportagegegevens uit in XBRL-for-
maat. Werk zo volgens algemene standaarden 
en exporteer uw rapportages volgens de Neder-
landse Taxonomie naar de Kamer van Koophan-
del en het CBS. Lees uw rapportages ook pro-
bleemloos in andere administratiepakketten en 
jaarrekeninggeneratoren in.

Uw voordeel
Gebruiksvriendelijke functionaliteit waarmee  
u rechtstreeks vanuit AccountView 
rapportages kunt genereren in Word.
Onbeperkt aantal rapportages van zowel uw  
fi nanciële als niet-fi nanciële 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 management- 
instrument waarmee u grip houdt op de 
fi nanciële situatie van uw cliënten.
Perfecte integratie met Microsoft Offi ce  
doordat u uw rapportages in AccountView 
opbouwt en in Word afdrukt.

Kosten
U investeert € 1.495, -  voor AccountReporter.
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