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Kern van deze module is een aan gepast invoerscherm, waarmee op een 
zeer snelle en efficiënte wijze inkoop- en verkoop facturen kunnen worden 
geboekt. Compleet, zonder overbodige toetsaanslagen en muisbewegingen.

Snelboekingen

Het invoerscherm van de DOS-versie 
van AccountView is door Account Soft-
ware Consultancy in een modern Win-
dows jasje gegoten. 
 
Het eerste belangrijkste verschil met 
de standaard invoer van de Account-
View Windows versie is dat u hiermee 
op één enkele invoerbladzijde meer dere 
inkoop- of verkoopfacturen kunt boe-
ken. U hoeft dus niet na elke factuur 
opnieuw een bladzijde aan te maken, 
maar kunt direct verder gaan met het 
boeken van de volgende  factuur. 

Repeterende gegevens kunt u op de 
volgende regels direct weer gebruiken 
door middel van de standaard Insert-
toets. Uiteraard kunt u ook direct gege-
vens opvragen zoals bijvoorbeeld een 
grootboekkaart. 

Na het verwerken van de bladzijde  
worden er automatisch standaard  
AccountView Windows dagboekblad-
zijden van gemaakt. Op deze wijze blijft 
de volledige integriteit met de stan-
daard AccountView structuur bewaard.

De ingevoerde facturen zijn alleen te 
wijzigen via AccountPlus Snelboekin-
gen, tenzij u de snelboek ingen definitief 
verwerkt. De keuze hiervan is volledig 
aan de gebruiker zelf.

Enkele extra kenmerken:
zeer snel verwerken van zowel  •	
inkoop- als verkoopfacturen;
automatische door nummering van •	
factuurnummers;
mogelijkheid tot niet weergeven van •	
de kolommen kostenplaats/project-
code, valutacode en btw-code;
de keuze om direct de kolom btw-•	
bedrag in het scherm te  plaatsen 
en deze direct te kunnen muteren;
gebruik  van autocoderingen;•	
de mogelijkheid tot eenvoudige •	
saldo  controle van de facturen.

 
Wat zijn de kosten?
Met de aanschaf van AccountPlus Snel-
boekingen investeert u € 495,-.

Om gebruik te kunnen maken van Ac-
countPlus software dient u te beschik-
ken over de AccountView module BM/
SDK Client Access Licence.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW 
en jaarlijkse onderhoudsovereenkomst. Op 
basis van deze onderhoudsovereenkomst 
heeft u recht op gratis updates en nieuwe 
versies.

A c c o u n t P l u s



KANT-EN-KLARE OPLOSSINGEN VOOR:

Accountants- en administratiekantoren
 Urenregistratie
 Jaarrekeningmodule
 Centraal Relatiebeheer
 Digitaal archief/documentscanning

Logistiek
 Uitgebreide logistieke rapportage
 Koppelingen met vervoerders
 CMR en vrachtbriefdocumenten
 Partijenregistratie/Lotnummerregistratie
 Budgettering op afzet en omzet
 Uitgebreide goederenuitgifte
 Serienummerregistratie
 Verkoop informatie systeem
 Balieverkoop/Point of Sale
 Barcodes en draadloos scannen
 Handelscontracten in-/verkoop
 Werkbonnen/machinekaarten
 Verhuuradministratie

Consultancy/zakelijke dienstverleners
 Urenregistratie 
 Decentrale ureninvoer via web/intranet
 CRM
 Digitaal archief/documentscanning

Produktiebedrijven
 Produktiestuklijsten met partijen
 Produktie ERP

Non profi t sector
 Verplichtingenadministratie
 Ledenadministratie
 Subsidieaanvraag/fondsenadministratie 
  met digitaal archief

Overige
 Leden/abonnementen administratie
 Factoring koppelingen
 Koppelingen met diverse webshops
 Factuurscanning en routering/fiattering
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