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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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Werken uw buitenlandse vestigingen met afwijkende reke-
ningschema’s wegens andere wettelijke eisen? Met de module 
Consolidatie internationaal kunt u probleemloos ook deze reke-
ningschema’s consolideren. Bovendien kunt u meerdere consoli-
datieschema’s naast elkaar gebruiken, zoals een intern en statutair 
schema. Met de module Consolidatie internationaal kunt u vanuit 
de consolidatie-administratie rechtstreeks de journaalregels uit 
uw dochteradministraties opvragen. Op deze manier kunt u na 
consolidatie vanuit de holdingadministratie posten controleren in 
de dochteradministraties zonder voortdurend van administratie 
te wisselen.

Afwijkende rekeningschema’s
Consolideer automatisch administraties met afwijkende rekening-
schema’s. Dit is belangrijke functionaliteit omdat de rekening-
schema’s van uw buitenlandse vestigingen op wettelijke gronden 
volledig kunnen afwijken.

Optimaal inzicht
Zoom rechtstreeks in op de mutatieregels van uw dochteron-
dernemingen in de consolidatie-administratie, waardoor u pre-
cies ziet hoe een saldo is opgebouwd en u correcties direct kunt 
doorvoeren. 

De afwijkende rekeningschema’s van uw buitenlandse dochterondernemingen 
moeiteloos consolideren in één holdingadministratie zonder het overzicht te verliezen? 

Reken dan op de module Consolidatie internationaal.

Voor iedereen 
met meerdere
dochteronder-
nemingen in
binnen- en 
buitenland.

Uw voordeel
Snelle en gemakkelijke consolidatie  
van de cijfers van uw verschillende 
dochterondernemingen, waarbij niet 
bestaande grootboekrekeningen in de 
holdingadministratie automatisch worden 
aangemaakt.
Perfect zicht op de cijfers van uw totale  
onderneming, doordat u verschillende 
inzichtelijke consolidatieschema’s kunt 
opstellen waarin u een onbeperkt aantal 
subholdings diep kunt gaan.
Extra functionaliteit doordat u in combinatie  
met de module Budgettering I kunt 
budgetteren op holdingniveau.

Uitbreidingsmodules
U kunt Consolidatie I uitbreiden met Consolidatie 
Internationaal.

Kosten
U investeert € 450,- voor Consolidatie I.
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