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aCCountView Voor winDows HanDeL

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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Wilt u snel inzicht in de te factureren verkoopfacturen? Of in de 
te factureren verkoopfacturen van één bepaalde klant? Met de 
module Facturering I zet u eenvoudig een selectie – bijvoorbeeld 
op factuurdatum, debiteurnummer en selectiecode – en Account-
View toont u de gewenste informatie. Zo kunt u bij grote drukte 
snel de belangrijkste facturen selecteren en afhandelen.

Verstuurt u elke maand weer dezelfde facturen? Met de module 
Facturering I kunt u terugkerende facturen eenvoudig bewaren, 
waarna u ze keer op keer opnieuw kunt gebruiken voor herha-
lingsfacturen. Zelfs met behoud van de oorspronkelijke condities! 
Zo wordt het versturen van periodieke facturen echt een fl uitje 
van een cent.

Foutloos factureren
Leg de gegevens van uw klanten, artikelen en verkoopprijzen 
eenmalig vast. Zo hoeft u alleen de juiste gegevens te selecteren
en uw factuur is in een oogwenk klaar voor verzending. Reken 
bovendien op een correcte berekening en verwerking van BTW 
en op een automatische controle van kredietlimieten.

Periodieke verkoopfacturen
Bewaar regelmatig terugkerende facturen, zodat u deze met een 
druk op de knop kunt gebruiken voor herhalingsfacturen. Maak 
zo ook razendsnel uw creditnota’s aan.

Uw verkoopadministratie van order tot verkoopfactuur professioneel
geregeld? Vertrouw dan op de module Facturering I.

Voor iedereen
die regelmatig 

facturen
verstuurt 

en de
verkoop-

administratie
wil 

automatiseren.
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FactuReRing i

Extra functionaliteit
Genereer meerdere catalogi, elk met andere 
categorieën, verschillende artikelen en een aan-
gepast ontwerp. Produceer ook individuele elek-
tronische catalogi “op maat” voor grote klanten. 
Genereer zelfs catalogi in meerdere talen als u 
ook werkt met de module Uitgebreide artikelom-
schrijving. Of genereer catalogi met verschillende 
prijslijsten als u werkt met de module Prijsafspra-
ken. En genereer dezelfde catalogus in meerdere 
valuta als u werkt met de module Uitgebreide 
vreemde valuta.

Uw catalogus op het web
Genereer relatief statische artikelinformatie in 
batch, waardoor u de performance op drukke 
websites verbetert. Profi teer zo van het voordeel 
dat uw artikelpagina’s worden geïndexeerd door 
zoekmachines zoals Google en Bing.

Uw voordeel
Snel publiceren van artikelen op een eigen  
website.
Onbeperkt aantal artikelcategorieën en  
subcategorieën.
Grote fl exibiliteit doordat u gegenereerde  
pagina’s ongewijzigd kunt gebruiken, of 
verder kunt bewerken met professionele 
webontwerphulpmiddelen zoals Microsoft 
FrontPage, Adobe Dreamweaver of Adobe 
GoLive.
Perfecte integratie met webwinkels. 

Uitbreidingsmodules
U kunt eCatalogus uitbreiden met de module 
BusinessModeller Handel.

Kosten
U investeert € 895,- voor eCatalogus.
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