
w

aLGeMeen

Software GroepAccount

 Account Software B.V.

   Veenendaal

   Schiphol-Rijk

   Eindhoven

   Zwolle

   De Goorn

finanCieeL
reLatiebeHeer
HanDeL & LoGistieK
ProJeCten & uren
aCCountanCY

ACCOUNT SOFTWARE GROEP
Postbus 1091
3900 BB  Veenendaal

www.accountsoftware.nl
sales@accountsoftware.nl

versie 06-2013

centraal  
stambestand  
 accountview

business software

 s t b



aCCountView Voor winDows aLGeMeen

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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Uw voordeel
Foutenreductie en tijdwinst, omdat u  
wijzigingen niet langer handmatig in elke 
cliëntadministratie hoeft door te voeren.
Eenvoudig wijzigingen verwerken,  
ontvangen en versturen naar zowel lokale 
administraties als naar administraties op 
externe locaties.
Wijzigingen versturen en ontvangen  
via e-mail, een netwerkdirectory of de 
gestandaardiseerde XML-technologie.

Uitbreidingsmodules
U kunt Centraal stambestand uitbreiden met de 
module Uigebreide toegangsbeveiliging.

Kosten
U investeert € 1.595, - voor Centraal stambestand.

Gegevensuitwisseling met uw accountant lastig? Niet met de mo-
dules Cliënt-import en -export, want daarmee wisselt u met één 
druk op de knop gegevens uit met uw accountant. Hierbij bepaalt 
u zelf welke informatie u met uw accountant wilt uitwisselen.

Gelijktijdig werken
Werk gelijktijdig met uw accountant in uw boek-
houding zonder gegevens te overschrijven, omdat 
AccountView geëxporteerde gegevens blokkeert. 
Voer zo de inkoop- en verkoopnota’s van april in, 
terwijl uw accountant uw boekhouding van maart 
controleert.

Stamgegevens toevoegen
Wissel eenvoudig mutaties en stamgegevens uit. Laat zo uw ac-
countant nieuwe grootboekrekeningen aanmaken voor nieuwe 
kostenboekingen. Wees zo altijd verzekerd van een juiste indeling 
van uw grootboekschema.

Perfecte uitwisseling
Reken op het ingenieuze synchronisatiesysteem dat nauwkeurig 
bijhoudt wat u sinds de laatste export of import hebt gewijzigd 
of toegevoegd.

Uw voordeel
Betrouwbare gegevensuitwisseling met uw accountant per  
USB-stick of e-mail, waarbij alleen nieuwe of gewijzigde 
gegevens worden geëxporteerd.
Flexibele functionaliteit doordat uw accountant uw  
boekhouding controleert en corrigeert terwijl u doorwerkt.

Kosten
U investeert € 195, -  voor Cliënt-import. U investeert € 95,- voor 
Cliënt-export.

Wilt u op eenvoudige wijze gegevens met uw accountant uitwisselen?
Vertrouw dan op de modules Cliënt-import en -export.

Voor iedereen die 
een betrouwbare 

gegevens-
uitwisseling

met zijn
accountant wil.
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