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aCCountView Voor winDows finanCieeL

Met de module Busi-
nessDimensions Finan-
cieel maakt u zelf nieu-
we subadministraties 
aan. Bovendien kunt 
u uw subadministra-
ties eenvoudig koppe-
len aan de gewenste 
grootboekrekeningen. 
Koppel zo als non-
profi torganisatie uw 
giftenadministratie aan de omzetrekening giften aan, waarbij u 
eenvoudig het bedrag, de aanleiding en de donateur van de gift 
kunt vastleggen.

Extra gegevens
Maak zelf subadministraties aan en registreer maximaal vijftig 
verschillende extracomptabele gegevens. Administreer zo alle 
bedrijfsgegevens die u voorheen in aparte bestanden bijhield. Bij-
voorbeeld de gegevens van uw producten (verkoop, uitgave en 
garantiedatum).

Flexibel gebruik
Gebruik per administratie dezelfde subadministratie, maar leg per 
administratie andere lijsten met invoerwaarden vast. Gebruik zo 
voor elk fi liaal dezelfde subadministraties, maar voer per fi liaal 
andere lijsten met kentekens, medewerkers, serienummers en 
kleurcodes in.

Optimaal inzicht
Gebruik de informatie in uw subadministraties geïntegreerd met 
uw fi nanciële gegevens voor krachtige analyses en rapportages. 
Stel zo een rapport op van uw benzinekosten per kostenplaats, of 
verreden kilometers per chauffeur.

Houdt u extra gegevens bij in aparte bestanden, 
omdat u deze niet in uw administratie kunt vastleggen? 

Kies dan voor de module BusinessDimensions.

Voor iedereen die 
subadministraties

geïntegreerd
in de bedrijfs-
administratie

wil bijhouden en 
gebruiken.
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Uw voordeel
Aanzienlijke kostenbesparingen en  
fl exibiliteit doordat u AccountView tegen 
lage kosten en zonder programmeerkennis 
zelf kunt uitbreiden met eigen velden.
Uitgekiende functionaliteit doordat  
nieuwe gebruikersvelden onmiddellijk 
een geïntegreerd onderdeel worden van 
AccountView.
Zekerheid dat uw wijzigingen bij een update  
van AccountView intact blijven.
Eigen specifi eke velden, die u zelf kunt  
toevoegen in de Business-uitvoering – 
inclusief in al uw fi nanciële modules.

Uitbreidingsmodules
U kunt BusinessModeller Financieel uitbreiden 
met BusinessReporter Financieel.

Kosten
U investeert € 895,- voor BusinessModeller 
Financieel.
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Hebt u met de modules BusinessModeller 
en BusinessDimensions toevoegingen in Ac-
countView aangebracht ten behoeve van uw 
giftenadministratie? Dan bouwt u met de 
handige wizard van de module BusinessRe-
porter Financieel hier eenvoudig extra rap-
porten voor aan. Met de module BusinessRe-
porter Financieel kunt u elk gewenst rapport 
opstellen. Hiervoor hoeft u geen kennis te 
hebben van programmeren of van de database. Bovendien kunt 
u erop rekenen dat uw aangemaakte rapporten direct onderdeel 
worden van AccountView. Vind zo uw giftenoverzicht direct te-
rug als een apart submenu in de menubalk.

Rapporten op maat
Stel in elk venster van AccountView rapporten op met precies die 
informatie die u nodig hebt. Maak bijvoorbeeld extra rapporten 
over uw subadministraties aan of stel een geïntegreerde rappor-
tage op van gegevens uit AccountView en de gegevens uit uw 
branche-oplossing.

Wilt u uw eigen bedrijfspeci� eke rapporten in AccountView? 
Maak dan zelf professionele gebruikersrapporten aan met de 

krachtige module BusinessReporter Financieel.

Voor iedereen die
meer informatie 
uit de bedrijfs-
administratie

wil halen dan de
standaard-

rapportages.
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Uw voordeel
Eenvoudig zelf subadministraties opzetten,  
omdat specialistische kennis niet is vereist.
Optimale zekerheid over de juistheid van  
uw gegevens, omdat u gegevens maar 
een keer hoeft in te voeren en u door 
de koppeling van subadministraties aan 
grootboekrekeningen altijd op de juiste 
subadministratie boekt.
Grote tijdwinst doordat u niet langer  
omslachtige en tijdrovende bewerkingen 
hoeft te doen in allerlei externe 
documenten.

Uitbreidingsmodules
BusinessDimensions Financieel is een uitbreiding 
op BusinesssModeller Financieel. Een welkome 
aanvulling op deze module is BusinessReporter 
Financieel .

Kosten
U investeert € 595,- voor BusinessDimensions 
Financieel.
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