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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!

Voor iedereen
die regelmatig 

facturen
verstuurt 

en de
verkoop-

administratie
wil 

automatiseren.
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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 
(alleen Business versie), Verkoophistorie, Uitge-
breide artikelomschrijving en/of Prijsafspraken I.

Kosten
U investeert € 650,- voor Facturering I.
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Met de module Goederenuitgifte pakt uw magazijnmedewerker 
op basis van de paklijst de juiste aantallen, en geeft hij u de lo-
caties door waar de goederen zijn gepakt. Zo traceert u of de 
goederen op de juiste locatie hebben gelegen.

Gericht op de praktijk
Sluit de processen rondom de re-
servering en uitlevering van uw ar-
tikelen beter bij uw handelspraktijk 
aan, zodat de administratie van uw 
artikeluitgifte effi ciënter verloopt. 
Houdt zo het overzicht op de arti-
kelen die u uit het magazijn moet 
halen om één of meerdere verkoop 
orders uit te leveren.

Pakstrategie
Laat AccountView de magazijnlocatie bepalen, die uiteindelijk 
wordt gebruikt. Stel door middel van een pakstrategie  in hoe 
deze keuze wordt gemaakt. Maak hiervoor uw keuze uit twee 
pakstrategieën die AccountView u standaard biedt. Schakel uw 
AccountView leverancier  in voor extra pakstrategieën.

Wordt het rapen van uw orders bemoeilijkt doordat goederen intern regelmatig naar andere 
locaties worden verplaatst? Wilt u goederen op bepaalde magazijnlocaties kunnen blokkeren 

voor het rapen van orders? Met de module Goederenuitgi� e stroomlijnt u de leveringen uit uw 
magazijn.

Voor iedereen die 
zijn magazijn op 
orde wil houden 

en daarmee 
het rapen en 

verzenden van 
verkooporders wil 

optimaliseren. 
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Beveiliging
Reken erop dat iedere factuur uw elektronische 
handtekening meekrijgt, waaraan uw klanten 
zien dat u de afzender bent en dat de factuur 
niet is gewijzigd.

Uw voordeel
Flinke tijdwinst, omdat u uw facturen  
elektronisch en dus sneller naar uw klanten 
verstuurt.
Automatische verwerking van uw facturen in  
uw fi nanciële administratie.
Grote kostenbesparing, omdat u geen  
papier- en verzendkosten meer hebt.
Optimale beveiliging van uw facturen,  
omdat per e-mail verstuurde facturen 
van AccountView een elektronische 
handtekening meekrijgen.
Handige e-mailsjablonen waarmee u uw  
e-mails voorziet van de door u gewenste 
inhoud.

Uitbeidingsmodules
Facturering II is een uitbreiding op Facturering I. 

Kosten
Voor AccountView Business: € 595,-  
Voor AccountView Team: € 395,- 
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