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aCCountView Voor winDows inteGratie & KoPPeLen

Met de module Business-
Modeller Compleet kunt 
u niet alleen extra velden, 
maar ook regeltabellen kop-
pelen aan bijvoorbeeld uw 
debiteurgegevens. Leg zo 
eenvoudig een abonnemen-
tenadministratie vast, waar-
door u per klant precies kunt 
nagaan welke personen een 
abonnement hebben en 
waarop.

Met de module BusinessModeller Compleet kunt u nieuwe menu-
opties eenvoudig zelf toevoegen. Niet in een apart menu, maar 
werkelijk geïntegreerd in AccountView. Zo kunt u aan een nieuwe 
menu-optie eenvoudig een eigen sneltoets koppelen en kunt u 
vanuit uw debiteuren snel inzoomen naar de abonnementen.

Velden toevoegen
Breid AccountView uit met eigen velden op bestaande objecten. 
Dit is handig als u extra informatie wilt opslaan, die u wilt toe-
voegen aan uw huidige objecten of modules. Voeg bijvoorbeeld 
als handelsbedrijf velden toe om de kleur- en kwaliteitsinformatie 
van uw artikelbestand vast te leggen.

Tabellen toevoegen
Voeg geheel nieuwe tabellen aan AccountView toe, inclusief de 
bijbehorende vensters. Dit is praktisch als u gegevens wilt vast-
leggen waarvoor standaard geen mogelijkheden aanwezig zijn, 
maar die wel van belang zijn voor uw branche. Voeg bijvoorbeeld 
een tabel met reisbestemmingen toe als u een reisbureau runt. 
Koppel bovendien extra tabellen aan bestaande tabellen om 
onderlinge relaties vast te leggen. Stel bijvoorbeeld vast welke 
leverancier bepaalde reisbestemmingen aanbiedt door de zelf 
toegevoegde tabel met reisbestemmingen te koppelen aan de 
standaardtabel met crediteuren.

Wilt u de functionaliteit van AccountView aanpassen aan de eisen en wensen van uw organisatie? 
Kies voor de module BusinessModeller Compleet.

Voor iedereen die 
een stapje verder 
wil gaan dan het 

toevoegen van 
extra velden in 
AccountView.
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Geheel automatisch
Reken op de automatische verwerking van uw 
gegevens. Laat ook de vervolgacties automatisch 
uitvoeren. Beslis hierbij zelf wat u automatiseert 
en waar u de controle houdt.

Veilig versturen
Verstuur berichten versleuteld door, waarbij alle 
berichten voldoen aan de strikte toegangsbeveili-
gings- en verwerkingregels in AccountView.

Ona� ankelijk van wijzigingen
Reken erop dat uw koppelingen blijven werken 
na een update of uitbreiding in AccountView 
dankzij de gestandaardiseerde toepassing van 
XML.

Uw voordeel
Absolute top op het gebied van cross- 
platformkoppelingen, omdat u onafhankelijk 
van platform en applicatie gegevens met 
AccountView kunt uitwisselen.
Versleuteling, toegangsbeveiliging, en  
automatische antwoordberichten.
Ongelimiteerde schaalbaarheid van de  
verwerkingscapaciteit.
Gegevens uit AccountView opvragen in een  
externe applicatie.
Flexibel gebruik van XMLberichten of AVS- 
scripts waarin alle Microsoft Visual FoxPro-
commando’s en -functies beschikbaar zijn.
Altijd recente gegevens omdat berichten in  
realtime worden verwerkt.

Kosten
U investeert € 895,- voor .NET Backo�  ce Server.
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Menu-opties toevoegen
Voeg nieuwe menu-opties probleemloos toe aan 
AccountView, zodat u informatie sneller kunt 
raadplegen. Roep bijvoorbeeld vlug het venster 
Bestemmingen op vanuit het venster Artikelen, 
of activeer met een eigen menu-optie snel een 
koppeling met AccountView. Schakel bovendien 
in combinatie met de module Uitgebreide toe-
gangsbeveiliging II bepaalde menuopties uit voor 
gebruikers die u geen rechten wilt geven op de 
menukeuze.

Direct en altijd te gebruiken
Profi teer van het grote voordeel dat nieuwe vel-
den, tabellen en menuopties zich direct gedra-
gen als een AccountView-onderdeel. Profi teer 
ook van de zekerheid, dat uw wijzigingen dankzij 
de versie-onafhankelijkheid van deze module bij 
een update van AccountView intact blijven.

Uw voordeel
Onbeperkte mogelijkheden om  
AccountView tegen lage kosten en zonder 
programmeerkennis op verschillende niveaus 
uit te breiden tot een oplossing op maat.
Geschikt om uitbreidingen te realiseren in  
alle onderdelen van AccountView.
Uitgekiende functionaliteit doordat nieuwe  
gebruikersvelden, tabellen of menuopties 
onmiddellijk een geïntegreerd onderdeel 
worden van AccountView.
Speciale cursus die u snel wegwijs maakt in  
het aanpassen van AccountView.
Handige setup-wizard waarmee u niet alleen  
eenvoudig wijzigingen kunt distribueren 
naar andere gebruikers, maar waarmee u 
ook zelf een duidelijke scheiding kunt maken 
tussen ontwikkel- en testomgeving.

Uitbreidingsmodules
BusniessModeller Compleet bevat alle losse Busi-
nessModeller modules, de module BM/SDK 
CAL en de COM/CAL. U kunt BusinessModel-
ler Compleet uitbreiden met de BusinessReporter 
modules.

Kosten
U investeert € 2.500,- voor BusinessModeller 
Compleet.

Met de module Acccount-
View COM Client Access 
Licence koppelt u uw bran-
cheoplossing moeiteloos 
aan uw fi nanciële boek-
houding in AccountView. 
Daarbij kunt u erop rekenen, 
dat de verkoopnota’s uit uw 
brancheoplossing altijd in 
een apart dagboek in Ac-
countView terechtkomen. 
Zo kunt u altijd snel nagaan 
waar een verkoopnota van-
daan komt!

Met andere pakke� en
Integreer uw boekhouding in AccountView met de software van 
andere leveranciers. Koppel het zo eenvoudig met een branche-
oplossing of maatwerkpakket voor bijvoorbeeld de autobranche, 
agrarische sector of reisbureau’s.

Perfecte samenwerking
Reken erop dat gegevens verwerkt in uw brancheoplossing auto-
matisch in uw fi nanciële boekhouding worden bijgewerkt. Wees 
er bovendien verzekerd van dat updates en uitbreidingen van Ac-
countView geen gevolgen hebben voor de koppeling. 

Wilt u uw brancheoplossing koppelen aan uw � nanciële boekhouding
in AccountView? De module AcccountView COM Client Access Licence

biedt u uitkomst.

Voor iedereen 
die een 

brancheoplossing 
of een andere 

toepassing van
derden wil 

koppelen aan
zijn � nanciële 
boekhouding

in AccountView 
en daarbij

de zekerheid wil 
van een

automatische en 
foutloze

gegevens-
uitwisseling.
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