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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.
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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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Met de module Facturering II maakt 
u voor uw klant eenvoudig een ver-
zamelfactuur aan voor verschillende 
facturen of (regels uit) verschillende 
verkooporders. Werkt u daarnaast 
met de module Verkooporders? U 
kunt dan orderregels van verschillen-
de verkooporders in één verkoopfac-
tuur verzamelen, zodat u verschillende 
order(regel)s via één factuur in reke-
ning kunt brengen.

Werkt u met de module Facturering II, dan kunt u uw 
verkoopfacturen ook elektronisch versturen. Hiervoor 
selecteert u de verkoopfacturen die u wilt versturen, 
waarna AccountView ze opmaakt als PDF en in één keer 
naar uw klanten e-mailt, inclusief UBL 2.0 bestand met 
alle factuurinformatie. Met behulp van e-mailsjablonen 
kunt u de inhoud van uw e-mails zelf bepalen. Zo kunt u 
ervoor zorgen, dat al uw e-mails dezelfde tekst meekrijgen.

Extra mogelijkheden
Profi teer van de uitgebreide mogelijkheden om te factureren. 
Maak met gemak verzamelfacturen, acceptgiro’s en elektronische 
facturen aan.

Verzamelfacturen aanmaken
Maak voor uw klant een verzamelfactuur aan voor verschillende 
facturen of (regels uit) verschillende verkooporders. Werk ook 
met de module Verkooporders om orderregels van verschillende 
verkooporders in één verkoopfactuur te verzamelen. Breng zo 
verschillende order(regel)s via één factuur in rekening.

Elektronische facturen
Bespaar tijd doordat u uw facturen niet meer hoeft af te drukken 
en per post hoeft te versturen. Selecteer eenvoudig de verkoop-
facturen die u wilt versturen, waarna AccountView ze opmaakt 
als PDF en in één keer naar uw klanten e-mailt. Bepaal met behulp 
van e-mailsjablonen de inhoud van uw e-mails. Stel zo vooraf, dat 
al uw e-mails dezelfde tekst meekrijgen.

Verliest u veel tijd aan het één voor één opmaken en versturen van uw facturen? Vertrouw dan op 
de module Facturering II, want hiermee verloopt uw factureringsproces geheel elektronisch en snel!
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Flexibele lay-outs
Gebruik voor uw facturen de standaardlay-outs 
van AccountView. Of ontwerp uw eigen lay-outs 
met behulp van het ingebouwde lay-outeditor. 
Maak daarbij vrij gebruik van lettertypes, afbeel-
dingen, lijnen, indeling en meerdere pagina’s. 
Neem bijvoorbeeld in uw factuurlay-out een 
briefhoofd, uw bedrijfslogo en een voorgedrukte 
acceptgiro op. Gebruik zelfs buitenlandse lay-
outs voor uw exportactiviteiten en uw interna-
tionale klanten.

Doeltre� end factureren
Profi teer van de mogelijkheid om per factuur an-
dere voorwaarden te hanteren. Wijzig omschrij-
vingen, hanteer dagprijzen, gebruik speciale kor-
tingen en maak voor een uitgebreide toelichting 
gebruik van vrije tekst op uw facturen. Verkoop 
zo ook snel en doeltreffend producten op maat 
en minder gangbare artikelen of diensten.

Uw voordeel
Volledige integratie met uw fi nanciële  
administratie en voorraadadministratie, want 
na het afdrukken van een verkoopfactuur 
wordt automatisch een openstaande 
post aangemaakt en worden uw 
voorraadaantallen meteen bijgewerkt.
Uitgebreide mogelijkheden om facturen bij  
grote aantallen te selecteren - bijvoorbeeld 
op debiteurnummer, leverdatum of 
selectiecode - zodat u bij een beperkte 
voorraad of bij grote drukte de belangrijkste 
facturen snel kunt afhandelen.
Complete artikeladministratie met omzet per  
artikelgroep.

Uitbreidingsmodules
U kunt Facturering I uitbreiden met Facturering 
II, Verkoophistorie, Uitgebreide artikelomschrij-
ving en/of Prijsafspraken I.

Kosten
U investeert € 650,- voor Facturering I.
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