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aCCountView Voor winDows teLebanKieren

Met de module Automatische betalingen kunt u niet 
alleen automatisch een betaalbestand aanmaken van 
meerdere posten, maar u kunt ook – eventueel per post 
– aangegeven wanneer het bedrag van uw rekening 
mag worden geschreven. Zo kunt u een betaalbestand 
aanmaken voor de komende twee weken waarbij de 
posten op de dagen worden afgeboekt die u in het be-
stand hebt aangegeven.

Met de module Automatische betalingen markeert u snel alle 
posten die voor automatische betalingen in aanmerking komen. 
U kunt dit handmatig doen of overlaten aan AccountView. Kiest 
u voor het laatste? U bepaalt de criteria op basis waarvan de mar-
kering wordt gezet en AccountView doet de rest.

Betaalgemak
Stel openstaande posten automatisch betaalbaar aan de hand 
van selectiecriteria als crediteurennummer, ouderdom factuur, 
hoogte factuurbedrag, betalingskorting of peildatum. Boek au-
tomatisch restbedragen en kortingen weg en verreken eenvoudig 
creditnota’s. Boek bovendien op de datum dat de betaling wordt 

Win tijd en geld door automatisering van uw betalingen.
Vertrouw op de module Automatische betalingen.

Voor iedereen 
die kosten wil 
besparen op 

betalingsverkeer.
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aCCountView Voor winDows teLebanKieren

Met de module Automatische betalingen buitenland geeft u ie-
dere betaling naar het buitenland de juiste betalingsinstructies 
mee voor de ontvangende bank. Zoals de wijze waarop de (bank 
van de) begunstigde op de hoogte moet worden gesteld en of 
het een spoedbetaling betreft. Zo worden al uw buitenlandse be-
talingen op de juiste manier uitgevoerd.

Ook aan het buitenland
Verricht buitenlandse betalingen op dezelfde effi ciënte manier 
en vanuit hetzelfde venster als uw Nederlandse betalingen, maar 
markeer uw buitenlandse betalingen afzonderlijk en verstuur 
deze in aparte betalingsbestanden.

Betalen in vreemde valuta
Verricht betalingen in andere valuta dan de administratievaluta, 
waarbij openstaande posten in vreemde valuta standaard in die 
valuta worden betaald.

Deviezen verantwoording
Specifi ceer eenvoudig de betalingen van grotere bedragen (bo-
ven de vrijgrens, zodat u voldoet aan de verplichte deviezen ver-
antwoording van de Nederlandse Bank.

Wilt u snel en automatisch uw buitenlandse betalingen a� andelen?
Reken dan op de module Automatische betalingen buitenland.

Voor iedereen 
die tijd en
kosten wil 

besparen op
internationaal 

betalingsverkeer.
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uitgevoerd of op een ingegeven agenderingsda-
tum, zodat u kunt profi teren van rente en beta-
lingskortingen. Profi teer ook van de mogelijkheid 
tot deelbetalingen en verzamelbetalingen per 
crediteur. En druk direct een betalingsspecifi ca-
tie af voor uw crediteur of stuur deze toe per 
e-mail.

Financiële controle
Gebruik de grootboekrekening Betalingen onder-
weg als tegenrekening, zodat u altijd zicht hebt 
op het saldo van nog te incasseren of nog te be-
talen posten. Voorkom zo ook het dubbel beta-
len van openstaande posten. Storneer bovendien 
direct ontbrekende posten, waarbij meteen een 
nieuwe openstaande post wordt aangemaakt, 
met de datum van de oorspronkelijke post.

Maximale beveiliging
Stel een kredietlimiet in voor uw bankrekenin-
gen, zodat u wordt gewaarschuwd als deze door 
automatische betalingen wordt overschreden. 
Breng ook eigen controles aan, zoals het ver-
plicht fi atteren van de betalingen door een bud-
gethouder.

Volledig overzicht
Maak gebruik van de mogelijkheid om per 
openstaande post notities vast te leggen en te 
raadplegen. Zo kunt u snel in de notities nagaan 
waarom een bepaalde post is geblokkeerd voor 
automatische betalingen.

Uw voordeel
Aanzienlijke tijdwinst door de snelheid  
waarmee u openstaande posten afhandelt.
Effi ciënt crediteurenbeheer door fl exibiliteit  
waarmee u de overzichten van de 
openstaande posten vanuit elke invalshoek 
kunt bekijken.
Verlaging van uw kosten, doordat u geen  
tijd verliest aan het invullen van formulieren 
en betalingsopdrachten. 
Geschikt voor alle banken.  
Betrouwbare bescherming van uw  
betalingen door de standaardbeveiliging.
Altijd zicht op de stand van zaken van uw  
betalingsverkeer.

Uitbreidingsmodules
U kunt Automatische  betalingen uitbreiden met 
Betalings� a� ering.

Kosten
U investeert € 275,- voor Automatische 
betalingen. Voor AccountView Solo investeert u 
€ 195,- voor deze module.
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