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Persoonlijke aanmaningen
Groepeer uw debiteuren met behulp van taalco-
des, waarbij u per taalcode drie verschillende lay-
outs kunt gebruiken. Stem zo uw aanmaningen 
af op de taal van uw debiteur of het type klant.
Bijvoorbeeld drie algemene aanmaningen in het 
Nederlands, drie aangepaste versies voor uw 
grotere klanten, en drie aanmaningen in het En-
gels en Duits voor uw buitenlandse klanten. Leg 
daarnaast e-mailsjablonen vast, waarmee u aan-
maningen batchgewijs en in PDF-formaat naar 
uw klanten kunt e-mailen.

Uitgebreide rapportages
Gebruik de uitgebreide rapportagemogelijkhe-
den, zoals overzichten en analyses van open-
staande posten, controlelijsten, ouderdomsana-
lyses en liquiditeitsprognoses. Maak ook eigen 
rapportages op basis van zelf toegevoegde ken-
merken, zoals een ouderdomsanalyse per debi-
teur per accountmanager.

Uw voordeel
Verbeterde liquiditeit door snellere betaling  
van uw facturen.
Aanzienlijke tijdbesparing door het  
geautomatiseerd opstellen en het 
elektronisch (per e-mail) versturen van 
aanmaningen (alleen Business versie).
Hogere productiviteit van uw medewerkers  
door de gebruiksvriendelijkheid en 
fl exibiliteit.
Altijd actuele informatie over uw  
openstaande en betaalde posten om de 
beste zakelijke beslissingen te nemen.
Flexibel klantenbeheer doordat u per  
debiteur en per openstaande post kunt 
bepalen of een aanmaning wel of niet moet 
worden verstuurd.

Uitbreidingsmodules
U kunt Aanmaningen uitbreiden met de module 
Rentenota’s.

Kosten
Voor AccountView Solo investeert u € 195,- voor 
de module Aanmaningen, voor Accountview 
Team € 295,-. Voor de Business versie kost deze 
module € 495,-. 

Optimale kostenbeheersing begint bij budgetteren. De module 
Budgettering I helpt u  hierbij. Gebruik zo de uitgebreide rappor-
tagemogelijkheden om uw actuele cijfers te vergelijken met uw 
budgetcijfers en met uw werkelijke cijfers van vorig jaar. 

Overzichtelijke begroting
Maak per administratie één budget op basis van de grootboekre-
keningen. Dat gaat razendsnel, omdat u zelf bepaalt op welke re-
keningen u wel of niet wilt budgetteren. In Verslaglegging kunt u 
het budget verder groeperen op rubrieken (groepen grootboek-
rekeningen) waardoor u ook op grotere hoofdlijnen het budget 
kunt bewaken.

Snel budge� eren
Verdeel automatisch en percentagegewijs uw jaarbudgetbedrag 
over de gewenste perioden via zelf in te stellen budgetverdeel-
sleutels. 

Kies voor overzicht en zekerheid, en stel vliegensvlug uw budget op voor heldere 
vergelijkingen van uw budgetcijfers met de werkelijke cijfers. 

Vertrouw op de module Budge� ering I.

Voor iedereen 
die � nanciële 
prognoses wil 
maken en op 
elk moment 

zicht wil hebben 
op mogelijke 
afwijkingen.
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Met de module Budgettering II kunt u niet alleen budgetteren 
op grootboekrekening, maar ook op kostenplaats, kostensoort 
(met de module Uitgebreide kostenanalyse) en combinaties van 
deze factoren. Daarnaast kunt u meerdere budgetten vastleggen. 
Bijvoorbeeld Groeiscenario 5%, Groeiscenario 10% en Groeisce-
nario 15%. Bovendien kunt u afwijkende groeiscenario’s plannen 
voor uw bedragen en budgetaantallen.

Onbeperkt 
budge� eren
Maak per administra-
tie een onbeperkt 
aantal budgetten aan. 
Stel bijvoorbeeld ver-
schillende budgetten 
op voor een lage en 
hoge groeiverwach-
ting. Wijzig ook snel 
budgetbedragen in 
een keer.

Op elk niveau
Budgetteer op elk gewenst niveau, zoals op grootboekrekening, 
grootboekrekening en kostenplaats, grootboekrekening en kos-
tensoort, en grootboekrekening, kostenplaats en kostensoort 
(met de module Uitgebreide kostenanalyse).

Ieder verantwoordelijk voor eigen budget
Verdeel de budgetverantwoordelijkheid door budgethouders toe 
te wijzen aan budgetregels.

Uitgebreide rapportages
Gebruik de uitgebreide rapporten en vergelijkingen van uw bud-
getcijfers met de werkelijke cijfers, die op elk gewenst tijdstip en 
op basis van uitgebreide selectie criteria zijn af te drukken. Per 
jaar of per periode, en voor één kostenplaats, een reeks kosten-
plaatsen of alle kostenplaatsen.

Kies voor overzicht en zekerheid, en stel moeiteloos uw budget op voor uitvoerige 
vergelijkingen van uw budgetcijfers met de werkelijke cijfers. 

Vertrouw op de module Budge� ering II.

Voor iedereen 
die vooraf 

verschillende 
prognoses wil 
maken en op 
elk moment 

zicht wil hebben 
op mogelijke 
afwijkingen.
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Uitgebreide rapportages
Gebruik de uitgebreide rapporten en vergelijkin-
gen van uw budgetcijfers met de werkelijke cij-
fers, die op elk gewenst tijdstip en op basis van 
uitgebreide  selectiecriteria zijn af te drukken.  
Per jaar of per periode, en voor één kostenplaats, 
een reeks kostenplaatsen of alle kostenplaatsen.

Uw voordeel
Goed zicht op de prestaties van uw  
onderneming, waardoor u perfect kunt 
inspringen op kansen en u tijdig kunt 
bijsturen in geval van tegenvallende 
resultaten.
Heldere vergelijkingen van uw actuele  
prestaties met uw budgetcijfers en met uw 
werkelijke cijfers van vorig jaar.
Grote tijdbesparingen  door het gemak  
waarmee u een budget aanmaakt en 
aanpast.

Uitbreidingsmodules
U kunt Budge� ering I uitbreiden met 
Budge� ering II.

Kosten
U investeert € 195,- voor Budge� ering I.
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