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aCCountView Voor winDows aLGeMeen

Wilt u AccountView iedere maand automatisch een backup laten 
uitvoeren? Met de module BusinessAlerter I activeert u hiervoor 
een alert en maandelijks maakt AccountView een backup voor u 
aan. U hebt er geen omkijken meer naar!

Monitoren
Laat AccountView rapporten automatisch, periodiek en met de-
zelfde instellingen opstellen en naar dezelfde personen versturen. 
Monitor zo uw bedrijfsprocessen, waardoor u altijd tijdig kunt in-
spelen op ontwikkelingen binnen uw organisatie en daarbuiten.

Alerts aanmaken
Maak alerts aan om taken en processen automatisch te laten uit-
voeren. Maak zo een alert aan om het rapport Balans op te vra-
gen en dit als PDF-bestand te bewaren.

Flexibele planning
Laat alerts volgens een bepaalde planning uitvoeren. Ontvang zo 
iedere tweede maandag van de maand de fi nanciële cijfers ten 
behoeve van een maandelijkse vergadering per e-mail. Bewaar
bovendien uw rapporten op een vaste bestandslocatie in uw net-
werk.

Wilt u automatisch op de hoogte worden gesteld over de gang van zaken 
binnen uw organisatie? Met de alerts van de module BusinessAlerter I 

houdt u eenvoudig uw bedrijfsprocessen in de gaten.

Voor iedereen 
die actief gebruik 

wil maken van 
automatische 
signalering en 
rapportage om 
zijn organisatie 
e�  ciënter aan te 

sturen.
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Uw voordeel
Nauwkeurige registratie van datum, tijd,  
medewerker, type wijziging en omschrijving, 
inclusief eventuele oude en nieuwe waarde.
Altijd inzicht in uw mutaties dankzij het  
overzichtelijke logboek met mutaties 
gesorteerd op datum, type en medewerker.
Inzichtelijke logboekweergave met al uw  
systeemwijzigingen, administratiewijzigingen 
en overige wijzigingen.
Uitstekende controle en  
herstelmogelijkheden, omdat u wijzigingen 
en fouten snel kunt traceren en eenvoudig 
kunt corrigeren. Flexibel gebruik van het 
logboek, omdat u dit op elk moment kunt 
activeren, uitschakelen of wissen.

Uitbreidingsmodules
U kunt Audit Trail uitbreiden met de module Uit-
gebreide toegangsbeveiliging II.

Kosten
U investeert € 395,- voor Audit Trail.
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aCCountView Voor winDows aLGeMeen

Met de module BusinessAlerter II kunt u met behulp van een 
XML-script meerdere menu-opdrachten achter elkaar uit laten 
voeren in hetzelfde script-alert.

Script-alerts
Gebruik scripts voor afwijkende selecties, berekeningen en het 
bewerken van gegevens. Maak zo gebruik van één scriptalert om 
meerdere opdrachten achter elkaar uit te voeren. Laat bijvoor-

beeld eerst uw projecten herrekenen en daarna – in hetzelfde 
alert – een rapport van uw projecten versturen. Pas scripts ook 
eenvoudig aan door gebruik te maken van afhankelijkheden (“if 
than else”-constructies). Stel bijvoorbeeld elke dag een rapport 
van uw openstaande posten op. Verstuur deze van maandag tot 
en met donderdag in de standaardweergave door, maar vrijdag 
gedetailleerd.

Complete automatisering
Profi teer van de uitgebreide mogelijkheden van script-alerts. Laat 
AccountView (delen van) uw bedrijfsprocessen automatisch uit-
voeren, op basis van een vooraf bepaalde planning. Gebruik zo 
een script om bijvoorbeeld facturen per e-mail te versturen en 
daarna een rapport van de omzet per kostenplaats af te druk-
ken.

Wilt u uw bedrijfsprocessen geheel automatiseren? 
Gebruik dan de script-alerts van de module BusinessAlerter II.

Voor iedereen die 
bedrijfsprocessen 
automatisch wil 
laten uitvoeren 

op basis van een 
vooraf bepaalde 

planning.
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Uw voordeel
Eigen alerts aanmaken om taken en  
processen automatisch te laten uitvoeren.
Automatisch, periodiek en met dezelfde  
instellingen rapporten opstellen en 
versturen.
Gemakkelijk onderhoud van alerts, omdat u  
deze eenvoudig kunt overnemen van de ene 
naar de andere administratie.
Flexibel toepassen van alerts, doordat u  
deze kunt activeren voor een specifi eke 
administratie, alle administraties of uw 
gehele systeem.

Uitbreidingsmodules
U kunt Business Alerter I uitbreiden met de mo-
dule Business Alerter II.

Kosten
U investeert € 1.250,- voor Business Alerter I.
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