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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.

s t b

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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Met de module Centraal stambestand kunt u een onbeperkt 
aantal modeladministraties aanmaken waarop u uw cliëntadmini-
straties kunt abonneren. Hebt u een wijziging doorgevoerd in de 
modeladministratie? Automatisch wordt deze wijziging ook in de 
geabonneerde cliëntadministraties verwerkt.

Één centrale administratie
Onderhoud alle gegevens in één (of meerdere) 
centrale modeladministratie(s). Laat AccountView 
wijzigingen in deze administratie – zoals een BTW-
wijziging – automatisch in de geabonneerde cliënt-
administraties doorvoeren. 

Maximale betrouwbaarheid
Reken op betrouwbare fi nanciële gegevens, omdat u wijzigingen 
maar één keer hoeft in te voeren. Bespaar ook tijd, omdat het 
controleren en corrigeren van de overeenstemming van gegevens 
in verschillende administraties automatisch gaat. 

Alles in eigenhand
Synchroniseer alleen stamgegevens en laat fi nanciële mutaties 
in geabonneerde administraties intact. Bepaal daarbij welke ge-
gevens u centraal wilt onderhouden en welke per administratie 
mogen verschillen. Houd met de module Uitgebreide toegangs-
beveiliging controle op het toevoegen, wijzigen en verwijderen 
van gegevens.

Beheert u meerdere cliëntadministraties en wilt u wijzigingen snel in al deze 
administraties doorvoeren? Vertrouw op de module Centraal Stambestand en u 

onderhoudt alle administratiegegevens in één centrale administratie.

Voor de 
accountant 

die veel 
administraties 

onderhoudt 
en wijzigingen 

centraal wil 
doorvoeren.
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Uw voordeel
Complete automatisering van uw  
bedrijfsprocessen en gecompliceerde acties.
Uitgebreide mogelijkheden dankzij het  
gebruik van XML en Visual FoxPro-scripts.

Uitbreidingsmodules
Business Alerter II is een uitbreiding op de module 
Business Alerter I.

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