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Vraagt u zich af waar veel uren worden geannuleerd? Of dat bij 
bepaalde medewerkers of debiteuren vaker voorkomt? Met de 
module Declaratiehistorie beschikt u over uitgebreide rappor-
tagemogelijkheden, waarmee u uw declaraties vanuit elke invals-
hoek kunt bekijken. Dat is pas optimaal inzicht!

Met de module De-
claratiehistorie kunt u 
niet alleen eenvoudig 
elk declaratierapport 
opvragen. U kunt 
ook aangeven hoe 
u het rapport wilt 
hebben. Alleen per 
project, per debiteur 
of per uursoort? Of 
per project per uursoort? Wilt u het verloop liever per week of 
per kwartaal bekijken? Geen probleem. U voert uw eisen in en 
AccountView maakt voor u het gewenste rapport of de grafi ek 
aan.

Weet u aan welke klant de meeste uren zijn gefactureerd? Hoeveel uren u op dat grote project al 
hebt geannuleerd? De module Declaratiehistorie levert het u snel en overzichtelijk .

Voor iedereen 
die inzicht wil 

in geannuleerde 
en gefactureerde 

aantallen en 
bedragen in 
declaraties.
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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.

Perfect beheer
Beheer uw gebruikersrapporten netjes in een 
apart venster, zodat niet iedereen deze rappor-
ten kan wijzigen. Vraag bovendien in dit venster 
de wizard opnieuw op om eventuele wijzigingen 
aan te brengen. 

Ook voor exportbestanden
Maak snel exportbestanden aan door eenmalig 
een volledige exportdefi nitie volgens uw eigen 
specifi caties vast te leggen. Kies hierna deze de-
fi nitie uit het menu om de export uit te voeren. 
Dit is handig als u uw branche-oplossing van ac-
tuele gegevens wilt voorzien of uw website wilt 
bijwerken.

Directe koppeling met excel
Zet rapportgegevens direct over naar Excel en 
koppel hier meteen macro’s aan om snel profes-
sionele 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 Projecten/Uren en 
BusinessDimensions Projecten/Uren.
Krachtige standaardfunctionaliteit, zoals  
export naar Excel, verzending per e-mail en 
bewaren als PDF-bestand.

Kosten
U investeert € 595,- voor BusinessReporter 
Projecten/Uren.
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Uitgebreide selectiemogelijkheden
Baseer uw rapporten op tientallen kenmerken 
om een selectie van uw declaraties te maken. 
Gebruik deze selectie voor al uw rapporten. 
Maak snel een overzicht van diverse declaraties 
per project per week voor uw projectleiders.

Exporteren naar excel
Exporteer kruistabellen rechtstreeks naar Excel 
nadat u in AccountView uw informatie hebt ge-
analyseerd en voorbewerkt. Profi teer zo van de 
functionaliteit en grafi sche presentatiemogelijk-
heden van Excel om uw eigen analyses uit te voe-
ren, tabellen verder te bewerken en driedimensi-
onale grafi eken en draaitabellen op te stellen.

Gericht op de praktijk
Gebruik de inzichtelijke analyseresultaten om uw 
planning en beleid bij te sturen. Baseer uw de-
claraties op de voorgaande. Maak nauwkeurige 
schattingen van kosten van nieuwe projecten en 
activiteiten om scherpe en reële offertes uit te 
brengen, zodat u minder op uw declaraties hoeft 
te annuleren. Houd controle op de tijdsbesteding 
van uw medewerkers, door maatregelen te ne-
men op basis van de geannuleerde uren per me-
dewerker over een bepaalde periode.

Over jaren heen
Houd zicht op uw declaraties, ook over meerdere 
jaren. Ga op elk moment na hoe uw declaraties 
zijn opgebouwd. Hoe zijn uw geannuleerde 
declaratiebedragen verdeeld in de tijd en per de-
biteur? U ziet snel of er bij sommige debiteuren 
elke periode weer iets meer moet worden gean-
nuleerd. Wellicht blijkt in een gesprek met deze 
debiteur dat er nog andere zaken spelen.

Uw voordeel
Uitgebreide standaard-rapportage op twee  
niveaus voor willekeurige combinaties van 
invalshoeken.
Declaratierapportage over meerdere jaren  
tegelijk.
Standaardrapportage over historie van  
aantallen en bedragen.
Standaardrapportage over de historie per  
dag, week, maand, periode, kwartaal en 
jaar.

Uitbreidingsmodules
Declaratiehistorie is een uitbreiding op de module 
Uren & Declaraties I of Projectfacturering. 

Kosten
U investeert € 295,- voor Declaratiehistorie.

Met de module Uitgebreide declaratieomschrijvingen bepaalt u 
zelf hoe uitgebreid u de omschrijving van uw declaratieregels wilt 
laten zijn. Zo kunt u bijvoorbeeld een volledig bezoekverslag als 
toelichting op het factuurbedrag op regelniveau toevoegen.

Factuur op maat
Leg in uw declaratie – op regelniveau – uitgebreide beschrijvin-
gen vast van de werkzaamheden die u voor een klant hebt ver-
richt. Stuur zo iedere klant een factuur op maat.

Uw voordeel
Onbeperkt lange omschrijvingen in uw declaraties opnemen, 
waardoor uw klant precies ziet welke werkzaamheden u aan hem 
declareert.

Uitbreidingsmodules
Declaratiehistorie is een uitbreiding op de module Uren & Declara-
ties I of Projectfacturering. 

Kosten
U investeert € 450,- voor Uitgebreide declaratieomschrijvingen.

Wilt u in uw declaratievoorstel een uitgebreide toelichting geven op
de door u verrrichte projectwerkzaamheden? De module Uitgebreide

declaratieomschrijvingen biedt u hiervoor alle mogelijkheden.

Voor iedereen die 
op regelniveau
in de declaratie 

een
uitgebreide 

toelichting wil
geven op 

uitgevoerde
werkzaamheden.

uitGebreiDe DeCLaratieoMsCHriJVinGen

uitGeBreide declaratie-
oMschriJvinGen
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