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Wilt u een bepaalde post niet via automatische incasso 
betalen? Met de module Automatische incasso kunt u 
per individuele post bepalen of deze geblokkeerd moet 
worden voor automatische incasso. Daarnaast kunt u 
aangeven dat een debiteur niet automatisch mag wor-
den geïncasseerd en kunt u een maximaal incassobedrag 
vastleggen.

Sneller innen
Stel incasso-opdrachten automatisch, handmatig of op basis van 
een advieslijst samen voor debiteuren met een incassoovereen-
komst.

Op elk moment
Zorg voor de betaling van uw rekeningen op de dag dat u dat 
wilt, waarbij de betaling automatisch in uw administratie wordt 
verwerkt. Boek bovendien op de datum dat de betaling wordt 
uitgevoerd of op een ingegeven agenderingsdatum.

Zekerheid zonder zorgen
Leg een maximum incassobedrag vast bij een debiteur, zodat u 
wordt gewaarschuwd als u een bedrag wilt incasseren dat dit 
maximum overschrijdt.

Sneller uw openstaande posten innen en kosten besparen? 
Kies voor de module Automatische incasso.

Voor iedereen die 
eenvoudiger
posten wil 

incasseren tegen
lagere kosten.
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Uw voordeel
Aanzienlijke tijdwinst door de snelheid,  
waarmee u arbeidsintensieve betalingen 
afhandelt.
Verlaging van uw kosten, doordat u geen  
kostbare tijd verliest aan het handmatig 
verrichten van buitenlandse boekingen.
Volledige ondersteuning van het IBAN- 
nummer.
Groot aantal bankformaten, waaronder  
die van ABN AMRO, Fortis Bank, ING, 
Rabobank, van Lanschot en Fortis Money 
Manager, gebaseerd op de PayExt-nl-
standaard.

Uitbreidingsmodules
Automatische betalingen buitenland is een 
uitbreiding op Automatiche betalingen. 

Kosten
U investeert € 550,- per bankformaat 
Automatische betalingen buitenland.
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Met de module Inlezen 
bankmutaties leest u uw 
afschriften snel en foutloos 
in. U hoeft niets over te 
typen, u maakt geen type-
fouten en u verwerkt de af-
schriftregels in een keer in 
uw bankdagboek. Boven-
dien hoeft u in de meeste 
gevallen het document-/
factuurnummer, de tegen-
rekening en de debiteur of 
crediteur niet zelf in te voe-
ren, want de module past
autoherkenning toe op de omschrijving van de afschriftregel.

De module Inlezen bankmutaties selecteert voor u de juiste pos-
ten en verwerkt zo op correcte wijze uw afschriftregels. Voor 
afschriftregels die niet worden herkend, legt u autocodes vast. 
Hierin legt u de tegenrekening, debiteur of crediteur vast die 
moet worden ingevoerd als er een bepaalde tekst in de omschrij-
ving van de afschriftregel voorkomt.

Geen typefouten
Lees snel en foutloos uw bankschriften in door de automatische 
herkenning van uw dagboeken en verwerk deze direct in uw fi -
nanciële administratie.

Alles inlezen
Gebruik AutoCodering voor het herkennen en verwerken van 
bankafschriftregels waaraan geen openstaande post ten grond-
slag ligt – zoals cheques of salarisboekingen. Leg hiervoor eenma-
lig de herkenning in autocodes vast, bijvoorbeeld op omschrijving 
of op bankrekeningnummer. Zo kan AccountView deze herken-
ning in de toekomst altijd toepassen en maakt u AccountView 
zelfl erend.

Typ uw bankafschri� en niet langer over! Laat het inlezen en inboeken van
uw bankafschri� en voortaan over aan de module Inlezen bankmutaties.

Voor iedereen die 
snel en foutloos 
bankafschri� en
wil verwerken.
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Foutloze incasso’s
Corrigeer snel en eenvoudig fouten in uw incas-
so-opdrachten vanuit een bankboek.

Uw voordeel
Verbeterde liquiditeit door snellere betaling  
van uw openstaande posten.
Aanzienlijke tijdwinst door de snelheid en  
het automatisme, waarmee u openstaande 
posten int.
Verlaging van uw kosten, doordat u geen  
tijd verliest aan het invullen van formulieren 
en incasso-opdrachten.
Geschikt voor alle banken. 
Betrouwbare bescherming van uw incasso’s  
door de standaardbeveiliging.
Altijd zicht op de stand van zaken van uw  
betalingsverkeer. 

Kosten
U investeert € 495,- voor Automatische incasso.

inLeZen banKMutatiesautoMatisCHe inCasso76   77

inLeZen BanKmutaties


