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Met de module G-re-
kening kunt u per de-
biteur vastleggen welk 
percentage op de G-
rekening betaald moet 
worden betaald.

Met de module G-re-
kening worden open-
staande posten bij het 
verwerken van uw boeking opgesplitst in deelposten: G-rekening, 
Loonbelasting en UWV. Bovendien kunt u vanuit uw openstaande 
posten het bedrag voor de Loonbelasting en UWV automatisch 
verrekenen op het moment dat u een bericht van ontvangst van 
de betalingen hebt gekregen.

Eenvoudige verwerking
Voer geblokkeerde bedragen in om openstaande posten in deel-
posten in dagboekbladzijden te splitsen. Verdeel ook makkelijk 
verdichte betalingen over geblokkeerde deelposten in het G-re-
kening bankboek.

Inkoop en verkoop
Profi teer van extra functionaliteit door de module te combineren 
met de modules Inkoop, Facturering en Projecten. Neem geblok-
keerde bedragen van inkoopfacturen over in AccountView, leg 
standaardpercentages voor geblokkeerde bedragen vast per de-
biteur of project en bereken automatisch het loonaandeel van 
projectfacturen.

Volledig geautomatiseerd
Selecteer automatisch de juiste bankrekeningnummers voor deel-
betalingen met de modules Automatische betalingen en Inlezen 
bankmutaties. Gebruik ook automatisch het juiste loonbelasting-
nummer en aansluitnummer in betalingsreferenties naar de Belas-
tingdienst en UWV, en vertrouw op de automatisch herkenning 
van betalingen van G-rekeningnummers.

Correcte verwerking van G-rekeningtransacties in uw � nanciële
administratie om het risico van aansprakelijkstelling te beperken?

Kies dan de module G-rekening.

Voor iedereen 
die met 

onderaannemers
of ingehuurd 

personeel werkt.

Uitgebreide budgetrapportages
U beschikt met de Controllers Desk over uitge-
breide budgetrapportages, van periode vergelij-
kingen tot prognoses. Zowel op uw scherm als in 
rapportvorm.

Uw voordeel
Op elk moment actuele tussentijdse interne  
rapportages maken met één druk op de 
knop.
Volledige budgettering binnen uw fi nanciële  
applicatie, waardoor u uw budget altijd met 
de werkelijkheid kunt vergelijken.
Uw directie snel voorzien van een prognose  
voor een bepaalde periode of tot het eind 
van het jaar.
Budgetten aanmaken en wijzigen vanuit de  
verslaglegging, zodat u alles op één centrale 
plek kunt beheren.
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Met IFA automatiseert u de facturenstroom; inkoopfacturen 
worden bij binnenkomst ingescand en op basis van een vooraf 
gedefi nieerde workfl ow ter goedkeuring aangeboden aan de 
budgetverantwoordelijke of de projectleider. De in AccountView 
vastgelegde regels zorgen ervoor dat de factuur altijd terecht-
komt bij en goedgekeurd 
wordt door de juiste perso-
nen. Achteraf is ook precies 
te zien wie op  elk tijdstip 
akkoord heeft gegeven voor 
de kosten. 

In het overzichtsvenster ziet 
de gebruiker direct de te 
autoriseren factuur. De fac-
tuur kan worden goed- of 
afgekeurd of kan aan een 
collega ter controle worden 
aangeboden.

Geautomatiseerde factuurinvoer
Na ontvangst worden de facturen ingescand. De software haalt 
daarbij automatisch gegevens uit de factuur, zoals de crediteur, 
het totaalbedrag en de factuurdatum. Deze informatie wordt di-
rect gebruikt om het document te registreren. Hierdoor is uw 
boekhouding altijd compleet en actueel en boekt u veel tijdwinst 
op het registreren van de inkomende facturen.

Facturen vlot accorderen door de juiste persoon
Door de vooraf vastgestelde workfl ow komen facturen direct bij 
de juiste persoon terecht. Zo heeft de budgetverantwoordelijke 
of projectleider direct inzicht in wie de factuur vóór hem heeft 
behandeld en wie deze eventueel nog na hem dient te accor-
deren. De factuur zelf is als digitaal document beschikbaar en 
kan meteen op juistheid beoordeeld worden. Uw medewerkers 
kunnen de facturen sneller en gemakkelijker accorderen en uw 
administratie is altijd up-to-date.

Wilt u uw facturen sneller verwerken en meer grip krijgen op uw kosten? Maak dan 
kennis met Inkomende Facturenautorisatie (IFA), de ideale oplossing voor het 

elektronisch verwerken van uw facturenstroom.

Voor iedereen 
die inkomende

facturen op 
e�  ciënte wijze

wil laten 
autoriseren en

verwerken.

Duidelijk overzicht
Laat AccountView bij het verwerken van uw 
boeking openstaande posten opsplitsen in deel-
posten. Hierbij krijgen alle posten hetzelfde fac-
tuurnummer, maar ontvangen de geblokkeerde 
delen een letter: “G” voor G-rekening, “L” voor 
Belastingdienst en “U” voor UWV. Verwerk de 
betaling van deze deelposten afzonderlijk en ge-
bruik de openstaande postenlijst om precies te 
zien welke deelposten zijn betaald en welke nog 
openstaan.

Uw voordeel
Aanzienlijke tijdbesparing door de snelle en  
automatische afhandeling van transacties 
rondom geblokkeerde rekeningen, zowel 
in uw fi nanciële als in uw handels- en 
projectadministratie.
Volledige integratie met AccountView en  
de modules Automatische betalingen en 
Inlezen bankmutaties, waardoor u fouten 
voorkomt en u uw G-rekening maximaal 
kunt aanspreken.
Perfecte aansluiting met branche- 
oplossingen, doordat de module samen met 
branche-specialisten is ontwikkeld.
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Uitbreidingsmodules
U kunt G-rekening uitbreiden met modules voor 
telebankieren zoals Inlezen bankmutaties en Auto-
matische betalingen.

Kosten
U investeert € 495,- voor G-rekening.
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