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Wilt u snel en gemakkelijk uw Intrastat-aangifte doen? Met de 
module CBS/Intrastat voert u eenvoudig de Intrastat-codes in. 
Bovendien kunt u codes wijzigen, tijdelijk blokkeren en verwijde-
ren. AccountView maakt het u gemakkelijk!

Gebruik van codes
Voer de door het CBS bepaalde Intrastatcodes in en leg hierbij uw 
voorkeurscodes vast. Voer ook de voorkeurswaarden in voor uw 
debiteuren, crediteuren en artikelen. Maak bovendien gebruik 
van de mogelijkheid om zelf codes toe te voegen, te wijzigen, 
tijdelijk te blokkeren en te verwijderen.

Voor debiteuren en crediteuren
Leg per buitenlandse debiteur en crediteur de standaardwaarden 
vast voor de Intrastat-aangifte. Voer zo snel verkoop- en inkoop-
orders in, want AccountView herkent automatisch de debiteuren 
en crediteuren uit andere EU-lidstaten door de vergelijking van 
hun landcode met de Intrastat-landcode.

Aangi� e
Laat AccountView 
de Intrastat-aan-
gifte samenstellen 
uit alle verkoop- 
en inkoop order-
regels die zijn ge-
factureerd in een 
bepaalde maand. 
Verwerk eerst alle 
facturen in uw fi -
nanciële administratie. 
Verstuur vervolgens de Intrastat-aangifte.

Bent u verplicht om Intrastat-aangi� e te doen? 
Reken dan op de module CBS/Intrastat.

Voor iedereen 
die eenvoudig
en tegen lage 

kosten
Intrastat-

aangi� e wil 
doen.
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Directe koppeling met Excel
Zet rapportgegevens direct over naar Excel en 
koppel hier meteen macro’s om snel professio-
nele rapporten en analyses te maken. Profi teer 
zo van de uitstekende rapportage- en analyse-
mogelijkheden van Excel.

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 Handel en 
BusinessDimensions Handel.
Krachtige standaardfunctionaliteit, zoals  
export naar Excel, verzending per e-mail en 
bewaren als PDF.

Kosten
U investeert € 595,- voor BusinessReporter 
Handel.
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Wilt u uw artikelen 
op het internet aan-
bieden? De module 
eCatalogus biedt u 
de functionaliteit. 
Want vanuit Ac-
countView kunt u 
uw artikelgegevens 
op uw website een-
voudig onderhouden en bijwerken. Bovendien beschikt u over 
krachtige HTML-sjablonen, die voor u direct de webprijzen invul-
len.

Met de module eCatalogus kunt u de inhoud van uw website op 
afstand beheren en actualiseren. Zelfs zonder online-verbinding. 
U bewerkt eenvoudig alles in AccountView, waarna u uw toevoe-
gingen en wijzigingen op elk moment kunt doorvoeren op uw 
website.

Krachtige HTML-sjablonen
Gebruik de meegeleverde HTML-sjablonen voor uw categorielijs-
ten, artikellijsten (binnen een categorie) en afzonderlijke artikel-
pagina’s. Of ontwerp uw eigen sjablonen met een willekeurige 
HTML-tekstverwerker zoals Microsoft FrontPage. Stel zo een elek-
tronische artikelcatalogus op, die u voor uw klanten direct op uw 
website of een cd-rom kunt plaatsen.

Flexibele artikelcategorieën
Maak gebruik van de fl exibele artikelcategorieën, volledig on-
afhankelijk van artikelgroepen. Schik en herschik bovendien ca-
tegorieën en subcategorieën op basis van markteisen. Profi teer 
hierbij ook van de mogelijkheid om artikelen in meerdere catego-
rieën onder te brengen. Vermeld bijvoorbeeld ‘Afplakband’ zowel 
onder ‘Kantoorartikelen’ als onder de ‘Verfafdeling’.

Wilt u een kant-en-klare HTML-catalogus genereren op basis van de artikelinformatie die u in 
AccountView hebt vastgelegd? Kies dan voor de handige module eCatalogus.

Voor iedereen 
die snel

artikelen op 
een eigen

website wil 
publiceren en 
onderhouden.
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Uw voordeel
Snel en eenvoudig een Intrastat-aangifte  
genereren.
Aanzienlijke reductie van de administratieve  
lasten voor buitenlandse handelstransacties.
Tijdbesparing doordat u Intrastat-codes  
gemakkelijk invoert en toepast.
Eenvoudig wijzigingen doorvoeren in  
uw aangifte, omdat de aangifte geen 
administratiegegevens wijzigt.

Kosten
U investeert € 595,- voor CBS/Intrastat.
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