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Kant en klare oplossingen voor de 
volgende branches:

Accountants- en administratiekantoren
 Urenregistratie via webinterface
 Jaarrekening, geïntegreerd in AccountView
 Centraal Relatiebeheer
 Digitaal archief / documentscanning
 Online boekhouden en cliëntportaal
 Digitaal werkprogramma
 Lonen / HRM
 Scannen en herkennen van inkoopfacturen/boekstukken

Logistiek
 Uitgebreide logistieke rapportage (ABC-Analyse)
 Koppelingen met vervoerders
 CMR en vrachtbriefdocumenten
 Partijenregistratie / Lotnummerregistratie
 Serienummerregistratie
 Budgettering op afzet en omzet
 Verkoop informatie systeem
 Barcodescanning
 Handelscontracten in/verkoop
 Werkbonnen / machinekaarten
 Koppelingen met diverse webshops 

Consultancy / zakelijke dienstverleners
 Uitgebreide projectadministratie
 Urenregistratie en declaratie
 Urenregistratie via webinterface
 Relatiebeheer / CRM
 Digitaal archief / documentscanning
 Lonen / HRM

Non profit sector
 Verplichtingenadministratie
 Leden / abonnementen administratie
 Subsidieaanvraag / fondsenadministratie  
   met digitaal archief

Overige
 Factoring koppelingen
 Koppelingen met diverse webshops
 Factuurscanning en routering/fiattering
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Vanuit onze kantoren in Veenendaal, Schiphol-Rijk, Eindhoven, 
Zwolle en De Goorn zorgen dagelijks veertig deskundige me-
dewerkers voor een krachtig en breed draagvlak. Met een 
evenwichtige verdeling zijn alle benodigde disciplines aanwe-
zig zoals: advies, helpdesk, softwareontwikkeling, netwerk-
engineers en implementatieconsultants.

Het blijkt telkens weer dat wij in staat zijn om onze klanten 
een oplossing aan te dragen in de tijd dat andere software-
bedrijven nog bezig zijn om de specificaties op papier te zet-
ten. Logisch wanneer u bedenkt dat onze medewerkers ja-
renlange ervaring hebben in de automatisering van het MKB 
en zich volledig gespecialiseerd hebben in het bieden van 
oplossingen op basis van de standaard AccountView Busi-
ness software. Door de boekhoudkundige achtergrond van 
onze medewerkers, aangevuld met hun uitgebreide financiële 
en logistieke kennis, bent u ervan verzekerd dat alle oplossin-
gen volledig voldoen aan de eisen die u of uw accountant of 
controller stelt. Veel accountantskantoren gebruiken immers 
zelf ook AccountView!

De Account Software Groep onderscheidt zich door een doel-
gerichte aanpak. De wensen van de klant zijn de basis voor 
een complete oplossing, die eenvoudig aan te passen is als 
uw organisatie daar om vraagt. Naast specifiek maatwerk 
voor honderden klanten hebben wij diverse standaard mo-
dules voor verschillende branches ontwikkeld. Deze Account-
Plus® modules zijn volledig geïntegreerd in AccountView en 
bieden hoog gewaardeerde aanvullende functionaliteit.

Ook op het gebied van e-commerce, internet- en intranettoe-
passingen is de Account Software Groep de juiste gespreks-
partner. Meerdere malen hebben wij aangetoond dat Account-
View zich eenvoudig laat koppelen met uw (web)applicatie.
 
De Account Software Groep behoort tot één van de Account-
View Expert Centers (AVEC’s) en is de afgelopen twaalf jaar 
op rij uitgeroepen tot AVEC van het jaar. Dit keurmerk staat 
garant voor de kwaliteit van de leverancier. Een AVEC moet 
dan ook in staat zijn om het gehele automatiseringstraject, 
van informatie-analyse tot en met nazorg, voor u te verzorgen. 
Het doel van dit keurmerk is garanties te bieden voor kwali-
teit, werkwijze, continuïteit en kennisoverdracht. De Account 
Software Groep is hét adres voor uw AccountView automati-
sering. 

Als AccountView Expert Center voldoen wij aan de 
eisen van bewezen deskundigheid op het gebied van:

Financiële- en administratieve organisatie•	
Administratieve- en logistieke processen•	
Microsoft technologie en programmeertalen•	
Bewezen automatiseringservaring in projectmatige aanpak•	
Integratie- en maatwerkkennis•	
Ervaring in nieuwe vooruitstrevende technologie•	
Uitgebreide kennis van Microsoft Windows Server •	
Hosting van uw software•	
Hostingdiensten AccountView en volledige kantoorhosting•	

Alle disciplines zijn door Visma Software B.V. gecertificeerd:
 • Verkoop
 • Consultancy
 • Support
 • Softwareontwikkeling

Wat kunnen wij voor u betekenen?
De Account Software Groep is dienstverlenend automatiseerder. 
Wij automatiseren uw bedrijf volgens onze formule: snel, flexibel en 
betrouwbaar. Onze specialiteit is het leveren/ontwikkelen van finan-
ciële totaaloplossingen voor de financiële bedrijfsadministratie met 
aanvullende specialisatie voor de accountants- en administratiekan-
toren. Hierbij moet u denken aan onze in AccountView geïntegreerde 
CRM-oplossing met digitaal dossier en automatische e-mail archive-
ring, of aan onze Web ureninterface waarmee uw medewerkers hun 
uren via een toegankelijke webapplicatie invoeren in AccountView.
 
Verder richten wij ons op de automatisering van het logistieke- en 
handelsbedrijf. Voor onze grootste doelgroep, het MKB, bieden wij 
praktisch alle automatiseringsoplossingen.

AccountView hosting
Sinds een aantal jaar beschikken wij over ons eigen ‘groene’ data-
center dat speciaal ingericht is voor hosting van de door ons aange-
boden software. Ons datacenter wordt door zonnecellen van stroom 
voorzien en is daardoor CO2-neutraal. Hierdoor wordt het mogelijk 
om altijd en overal van AccountView en bijvoorbeeld Microsoft Office 
gebruik te maken.

Verder zijn wij:
Dell Value Added Reseller (VAR)•	
OpenText Alchemy dealer •	
(awarded for outstanding achievement)
Elvy Document Scan partner•	
Uw no-nonsense gesprekspartner tijdens alle fasen van uw auto-•	
matiseringstraject. Wij adviseren, implementeren en begeleiden 
op het gebied van hard- en software
In staat om in ons cursuslokaal iedere training voor u en voor uw •	
medewerkers te verzorgen 
Al 25 jaar uw AccountView partner•	
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Introductie

De Account Software Groep is sinds 1990 actief met de 

automatisering van het MKB. De basis voor onze automatisering 

wordt gevormd door de standaard AccountView Business 

Software. Met specialisten op het gebied van accountancy, 

logistiek en CRM/relatiebeheer is de Account Software Groep 

de grootste AccountView dealer van Nederland en door Visma 

Software B.V. twaalf keer op rij benoemd tot Expert Center van 

het jaar. Van de automatisering van het eenmansbedrijf tot grote 

turn-key projecten; de consultants van Account Software zorgen 

iedere keer weer voor een geslaagde automatisering.

In ons cursuslokaal verzorgen wij alle gewenste  
software-cursussen, trainingen en instructies.

“Met specialisten op het gebied van accountancy, logistiek en CRM/relatie-
beheer is de Account Software Groep de grootste AccountView dealer van 
Nederland.”

Accountancy partner van het jaar
Naast Expert Center van het jaar zijn wij in 2009, 2011 en in 
2013 ook verkozen tot Accountancy partner van het jaar.


