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aCCountView Voor winDows finanCieeL

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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Handige wizard
Maak gebruik van de handige wizard voor het 
opstellen van uw gebruikersrapporten. Gebruik 
deze wizard ook om tijdens het ontwerpen het 
tussenresultaat te bekijken en direct aanpassin-
gen te doen.

Uw voordeel
Optimaal gebruiksgemak, omdat  
programmeerkennis en kennis van de 
database niet nodig zijn en rapporten 
automatisch de “look and feel” van 
AccountView krijgen.
Flexibele lay-outmogelijkheden, inclusief  
staand/liggend formaat, lettertype, 
-weergave en -grootte.
Volledige integratie met tabellen en  
velden die zijn toegevoegd met de 
modules BusinessModeller Financieel en 
BusinessDimensions Financieel.
Krachtige standaardfunctionaliteit, zoals  
export naar Excel, verzending per e-mail en 
bewaren als PDF.

Kosten
U investeert € 595,- voor BusinessReporter
Financieel.

Met de module Consolidatie I consolideert u met gemak 
alle gegevens van uw dochterondernemingen. Want door 
het overzichtelijke consolidatieschema bouwt u eenvoudig 
de structuur van uw holding op. Bovendien kunt u direct 
én op drie niveaus consolideren.

Soepel consolideren
Consolideer op elk gewenst tijdstip, zonder een admini-
stratie af te sluiten of te verdichten.

Elk gewenst niveau
Stel het consolidatieniveau op het niveau van grootboekre-
kening, periode of kostenplaats.

Informatieve overzichten
Produceer eenvoudig betrouwbare managementinforma-
tie en overzichten als een verlies- en winstrekening.

Snelle analyse
Zie in één oogopslag welk bedrag van welke dochteronderne-
ming of subholding afkomstig is.

Alles automatisch
Profi teer van de automatische omrekening van valuta en afhan-
deling van deelnamepercentages en verschillen.

De jaarcijfers van uw dochterondernemingen moeiteloos consolideren in
één holdingadministratie zonder het overzicht te verliezen? 

Reken dan op de module Consolidatie I.

Voor iedereen die
de administraties 

van dochter-
ondernemingen

op eenvoudige en
overzichtelijke 

wijze wil 
consolideren.
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