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Met de module BusinessDimensions Handel maakt u zelf nieuwe 
subadministraties aan. Bovendien kunt u uw subadministraties 
eenvoudig koppelen aan de gewenste artikelen en grootboekre-
keningen, waardoor u altijd op de juiste subadministratie boekt.

Werkt u met de module 
BusinessDimensions Han-
del? Dan kunt u tot maxi-
maal vijftig verschillende 
extracomptabele gege-
vens registreren. Zo houdt 
u bijvoorbeeld moeite-
loos en geïntegreerd een 
fi lialenadministratie bij, 
inclusief vestigingsplaats 
en omzettarget.

Extra gegevens
Maak zelf naar eigen inzicht subadministraties aan en registreer 
tot maximaal vijftig verschillende extracomptabele gegevens. Ad-
ministreer zo in AccountView alle bedrijfsgegevens die u voor-
heen in aparte bestanden bijhield. Bijvoorbeeld de gegevens van 
uw fi lialen (fi liaal, vestigingsplaats en omzettarget) of van uw 
lease-auto’s (kentekens, kilometers en verbruik).

Eenmalige opzet
Zet één keer een subadministratie op en gebruik die vervolgens in 
elke administratie. Gebruik bovendien uw subadministratie pro-
bleemloos na eventuele updates of uitbreidingen.

Flexibel gebruik
Gebruik per administratie dezelfde subadministratie, maar leg per 
administratie andere lijsten met invoerwaarden voor de subad-
ministratievelden vast. Gebruik bijvoorbeeld voor elk fi liaal een 
aparte administratie met dezelfde subadministraties, maar voer 
per fi liaal andere lijsten met vestigingsplaatsen en omzettargets 
in.

Houdt u extra gegevens bij in aparte bestanden, omdat u deze niet in uw
administratie kunt vastleggen? Kies dan voor de module BusinessDimensions.

Voor iedereen die
subadministraties

geïntegreerd in 
de bedrijfs–

administratie 
wil bijhouden 
en gebruiken.
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Uw voordeel
Aanzienlijke kostenbesparingen en  
fl exibiliteit doordat u AccountView tegen 
lage kosten en zonder programmeerkennis 
zelf kunt uitbreiden met eigen velden.
Uitgekiende functionaliteit doordat  
nieuwe gebruikersvelden onmiddellijk 
een geïntegreerd onderdeel worden van 
AccountView.
Zekerheid dat uw wijzigingen bij een update  
van AccountView intact blijven. De module 
om uw eigen specifi eke velden in alle 
handelsmodules toe te voegen.

Uitbreidingsmodules
Wij adviseren BusinessModeller Handel uit te 
breiden met BusinessReporter Handel.

Kosten
U investeert € 895,- voor BusinessModeller 
Handel.
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Hebt u met de modules BusinessModeller en BusinessDimensions 
toevoegingen in AccountView aangebracht ten behoeve van uw 
fi lialenadministratie? Dan maakt u met de module BusinessRepor-
ter Handel hier extra rapporten voor aan.

Met de module BusinessReporter Handel kunt 
u elk gewenst rapport opstellen. Hiervoor 
hoeft u geen kennis te hebben van program-
meren of van de database. Stel zo met gemak 
een overzichtelijk rapport op van de Omzet 
per fi liaal per artikelgroep, Omzet per artikel 
per fi liaal of Vergelijking omzet met target.

Rapporten op maat
Stel in elk venster van AccountView rapporten op met precies die 
informatie die u nodig hebt. Maak bijvoorbeeld extra rapporten 
over uw subadministraties aan of stel een geïntegreerde rappor-
tage op van gegevens uit AccountView en de gegevens uit uw 
branche-oplossing.

Handige wizard
Maak gebruik van de handige wizard voor het opstellen van uw 
gebruikersrapporten. Gebruik deze wizard ook om tijdens het 
ontwerpen het tussenresultaat te bekijken en direct aanpassin-
gen te doen
 
Perfect beheer
Beheer uw gebruikersrapporten netjes in een apart venster, zodat 
niet iedereen deze rapporten kan wijzigen. Vraag bovendien in 
dit venster de wizard opnieuw op om eventuele wijzigingen aan 
te brengen.

Ook voor exportbestanden
Maak snel exportbestanden aan door eenmalig een volledige ex-
portdefi nitie volgens uw eigen specifi caties vast te leggen. Kies 
hierna deze defi nitie uit het menu om de export uit te voeren. Dit 
is handig als u uw branche-oplossing van actuele gegevens wilt 
voorzien of uw website wilt bijwerken.

Wilt u uw eigen bedrijfspeci� eke rapporten in AccountView? Maak dan zelf professionele 
gebruikersrapporten aan met de krachtige module BusinessReporter Handel.

Voor iedereen 
die meer

informatie uit 
de bedrijfs-

administratie
wil halen dan
de standaard 
rapportages.
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Snelle en complete invoer
Voer subadministratiegegevens tijdens de or-
derinvoer meteen in, doordat u dankzij de fl exi-
biliteit van AccountView deze velden aan uw 
order(boekings)vensters kunt toevoegen.

Optimaal inzicht
Bekijk uw bedrijfsvoering vanuit verschillende in-
valshoeken. Gebruik daarbij de informatie in uw 
subadministraties geïntegreerd met uw fi nan-
ciële gegevens voor krachtige analyses en rap-
portages. Maak ook gebruik van de draaitabel-
len die AccountView automatisch op basis van 
subadministraties aanmaakt. Stel bijvoorbeeld 
inzichtelijke rapporten op van uw contracten per 
kostenplaats, kosten per contract per periode of 
serienummers in reparatie per fi liaal.

Uw voordeel
Eenvoudig zelf subadministraties opzetten,  
omdat programmeerkennis niet noodzakelijk 
is.
Optimale zekerheid over de juistheid van  
uw gegevens, omdat u gegevens maar 
één keer hoeft in te voeren en u door 
de koppeling van subadministraties aan 
grootboekrekeningen en artikelen altijd op 
de juiste subadministratie boekt.
Grote tijdwinst doordat u niet langer  
omslachtige en tijdrovende bewerkingen 
hoeft te doen in allerlei externe 
documenten.

Uitbreidingsmodules
BusinessDimensions Handel is een uitbreiding op 
BusinessModeller Handel en BusinessDimensi-
ons Financieel. Wij adviseren BusinessDimensi-
ons Handel uit te breiden met BusinessReporter 
Handel.

Kosten
U investeert € 595,- voor BusinessDimensions 
Handel.
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