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Uw voordeel
Flexibel toewijzen van  
fi atteringsmedewerkers aan facturen.
Optimale controle op de betaling van uw  
facturen dankzij de vier fi atteringsstadia: 
Binnengekomen, In behandeling, Niet 
akkoord en Gefi atteerd.
Automatische waarschuwing als er toch  
een betaling geboekt wordt op een 
ongefi atteerde factuur.
Altijd inzicht in de status van al uw  
betalingen.
Goede samenwerking met de module  
Automatische betalingen, doordat 
ongefi atteerde facturen niet automatisch 
worden betaald.

Uitbreidingsmodules
Betalings� a� ering is een uitbreiding op de module 
Uitgebreide toegangsbeveiliging I. U kunt Beta-
lings� a� ering uitbreiden met de module Automa-
tische betalingen.

Kosten
U investeert € 495,- voor Betalings� a� ering.
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In de afgelopen versies 
is de module Fiattering 
vernieuwd en verbeterd. 
Hierdoor is de module nu 
ook geschikt voor meer 
en grotere ondernemin-
gen, die veel fl exibiliteit 
en inzicht in het fi atteren 
van orders wensen. De 
module Fiattering is daar-
bij specifi ek van toepassing op organisaties die een heldere func-
tiescheiding willen realiseren of te maken hebben met Sarbanes-
Oxley richtlijnen.

Flexibele � a� eringspro� elen
Nieuw in Fiattering zijn de fi atteringsprofi elen. In een fi atterings-
profi el kunt u per medewerker instellen welke stadia van het in-
koop-, verkoop- én voorraadtraject hij mag fi atteren. Ook kunt 
u in het profi el vastleggen in welke stadia een medewerker een 
order of voorraadbladzijde mag wijzigen. Mag uw administratief 
medewerker een verkooporder pas fi nancieel verwerken als uw 
magazijnbeheerder de levering heeft gefi atteerd? U legt dit vast 
in het fi atteringsprofi el van deze medewerker, zodat hij pas kan 
factureren als de pakbon is afgedrukt.

Krachtige controles
Wilt u weten of een klant zijn kredietlimiet heeft overschreden 
of nog vervallen openstaande posten heeft uitstaan? En wilt u 
nagaan of er artikelen of debiteuren zijn geblokkeerd? Geen pro-
bleem, want deze controles zijn standaard opgenomen in Fiat-
tering. Vraagt uw bedrijfsvoering echter aanvullende controles 
bovenop deze standaardcontroles? Zoals een controle op de aan-
wezigheid van gespecifi ceerde tekeningen of aanvullende con-
tracten? Ook dat is geen probleem, want met behulp van connec-
tor-componenten zijn branchespecifi eke controles zeer eenvoudig 
in uw fi atteringstraject in te bouwen. Voor iedere controle kunt 
u bovendien instellen wanneer deze in uw verkooptraject moet 
worden uitgevoerd. Zo kunt u vastleggen dat tijdens orderinvoer 
automatisch wordt gecheckt of een klant is geblokkeerd.

Voor organisaties 
die een heldere 

functiescheiding 
willen realiseren 

of te maken 
hebben met 

Sarbanes-Oxley 
richtlijnen.

Wilt u uw verkooporders altijd eerst door uw sales manager laten controleren, zodat alleen correcte en 
goedgekeurde bestellingen uw onderneming verlaten? En wilt u inkopen boven € 10.000,- altijd zelf 

� a� eren? Met Fia� ering van AccountView regelt u dit eenvoudig en snel. Want deze module kent een 
uitstekend bevoegdhedensysteem voor het inkoop- en verkooptraject. Bovendien is Fia� ering onlangs 

vernieuwd, waardoor het nog krachtigere autorisatie- en controlemogelijkheden biedt.
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Met de module AuditTrail kunt u al 
uw wijzigingen en toevoegingen van 
stamgegevens en boekingen vastleg-
gen. Ook kunt u de import en export 
van cliëntgegevens registreren, als-
ook wie wanneer een administratie 
heeft meegenomen en teruggezet. 
Met de module AuditTrail kunt u wij-
zigingen in een administratie – ook 
van online gebruikers – nauwkeurig registreren. Zo kunt u precies 
nagaan welke boekingsregels zijn gewijzigd en kunt u de ach-
terliggende historie opvragen. Inclusief alle gewijzigde “oude” 
waarden.

Alles vastleggen
Houd logboeken bij van toevoegingen, wijzigingen 
en verwijderingen in de stamgegevens en mutatiege-
gevens. Leg automatisch van elke handeling de ad-
ministratie, gebruikersnaam, datum en tijdstip vast, 
inclusief gedetailleerde gegevens. Bepaal op systeem-
niveau welke logboekgegevens worden geregistreerd. 
Zet per administratie het bijhouden van een logboek 
naar wens aan of uit. Reken er bovendien op dat administratie-
logboeken automatisch worden meegenomen in de administra-
tiebackup.

Meerdere logboeken
Vraag naar eigen wens het systeemlogboek, het administratie-
logboek of de logboekgegevens per stamgegeven of mutatiege-
geven op.

Goede controle
Houd met het logboek goede controle op uw medewerkers en 
ingevoerde administratiegegevens. Neem zo uw logboek regel-
matig door om fouten te traceren en herstel eventuele onregel-
matigheden direct.

Met uitgebreide Toegangsbeveiliging II
Zorg met de module Uitgebreide toegangsbeveiliging II dat alleen 
geautoriseerde medewerkers logboekinstellingen kunnen wijzi-
gen en het logboek kunnen uitschakelen of wissen.

Wilt u alle handelingen in de administraties registreren om transacties achteraf 
te controleren en fouten snel te herstellen? Werk dan met de module AuditTrail 

waarmee u een logboek van alle wijzigingen in een administratie kunt bijhouden.

Voor iedereen 
die toevoegingen, 

wijzigingen en 
verwijderingen 

in de 
stamgegevens en 
mutatiegegevens 

van een 
administratie 
wil bijhouden.
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Fia� eringshistorie
Met Fiattering kunt u erop rekenen dat van ie-
dere order een uitgebreide fi atteringshistorie 
wordt bewaard. Zo kunt u eenvoudig nagaan 
welke medewerker welk fi atteringsstadium aan 
een order heeft toegekend en op welk moment 
dit is gebeurd. Ook ziet u precies op welke mo-
menten er een pakbon of een factuur voor deze 
order is afgedrukt. U kunt zelfs zien wanneer een 
order geblokkeerd is geweest en door wie die is 
vrijgegeven.

Voorraadmutaties � a� eren
Met Fiattering is het nu ook mogelijk om voor-
raadmutaties te fi atteren. Door in een beperkt 
aantal fi atteringsprofi elen vast te leggen dat 
voorraadmutaties mogen worden gefi atteerd, 
brengt u een functiescheiding aan tussen mede-
werkers die voorraadmutaties invoeren en mede-
werkers die deze fi atteren.

Tijdelijk blokkeren
Mag een order nog niet worden uitgeleverd? 
Bijvoorbeeld omdat de debiteur nog verval-
len openstaande posten heeft uitstaan? U kunt 
deze order dan eenvoudig (tijdelijk) blokkeren. 
Een geblokkeerde order kan dan door niemand 
worden gewijzigd, verwijderd of verwerkt. Dit 
betekent dat het ook niet mogelijk is om zo’n 
order te fi atteren of te factureren. Orders die 
al zijn gefi atteerd, kunt u ook blokkeren en wel 
voor bepaalde medewerkers. Dit is handig als u 
wilt voorkomen dat uw afdeling Verkoop bin-
nendienst orders kan wijzigen, waarvoor al een 
goedgekeurde offerte is uitgestuurd.

Uw voordeel
Werkt u met Fiattering, dan profi teert u van 
de uitstekende autorisatie- en controlemoge-
lijkheden van deze module voor uw inkoop- en 
verkooptraject. Door de fl exibele functionaliteit 
kunt u nu meer gedetailleerd de fi atteringsrech-
ten per medewerker vastleggen én ook uw voor-
raadtraject fi atteren. Hierdoor bent u in staat om 
uw bevoegdhedensysteem heel precies te laten 
aansluiten op uw organisatie.

Uitbreidingsmodules
De module Fia� ering is een uitbreiding op Ac-
countView Business en de module Uitgebreide 
toegangsbeveiliging II. 

Kosten
U investeert € 595,- voor Fia� ering.
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