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Wilt u snel en foutloos 
boekingen over uw 
holding en dochteron-
derneming verdelen? 
Met de module Inter-
companyboekingen 
kunt u op basis van 
vaste verdeelsleutels 
rekeningcourantboe-
kingen aanmaken, waarin u aangeeft welk percentage wordt 
doorbelast naar welke dochteronderneming.

Kost het u veel tijd om de huurfactuur voor de bedrijfspanden van 
al uw dochterbedrijven in te voeren? Met de module Intercompa-
nyboekingen maakt u rekening-courantboekingen automatisch 
en snel aan in de geselecteerde holdingadministratie. Bovendien 
worden de rekening-courantboekingen altijd aangemaakt in het-
zelfde memoriaaldagboek en worden steeds dezelfde rekeningen 
gebruikt.

Vaste verdeelsleutels
Maak rekening-courantboekingen aan op basis van vaste verdeel-
sleutels, waarin u aangeeft welk percentage wordt doorbelast 
naar welke dochteronderneming. Verdeel zo de kosten die u als 
holding voor uw dochterondernemingen betaalt, automatisch 
naar rato of volledig door naar uw dochterondernemingen.

Automatische verwerking
Kies per boeking welke verdeelsleutel u wilt gebruiken. Of laat Ac-
countView automatisch de doorverdeling verzorgen door vooraf 
verdeelsleutels aan grootboekrekeningen te koppelen. Koppel bij-
voorbeeld de verdeelsleutel voor het verdelen van uw huurkosten 
over uw dochterondernemingen aan de rekening Huur, waarna u 
bij het invoeren van nieuwe huurfacturen op deze rekening geen 
aanvullende handeling hoeft te verrichten. Wijzig bovendien 
handmatig uw verdeelsleutels als u dat achteraf nog wilt.

Wilt u de rekening-courantboekingen tussen uw holding en dochterondernemingen 
automatisch genereren om tijd te besparen op de invoer en controle? 

Kies dan voor de module Intercompanyboekingen.

Voor iedereen 
die rekening-

courantboekingen
tussen 

verschillende
administraties 
wil aanmaken.

Elektronisch archief inkoopfacturen
Ingescande facturen worden direct opgeslagen 
en geregistreerd in één systeem. Zo worden dub-
bele opslag en fouten voorkomen. U kunt als ge-
bruiker altijd uw archief raadplegen om facturen 
op te vragen of per e-mail te verzenden. Ook zijn 
de ingescande facturen in AccountView vanuit 
de dagboekbladzijde op te vragen. 

Altijd beschikbaar
Met IFA is alle informatie over inkomende fac-
turen altijd beschikbaar. Autorisatiemedewerkers 
hebben altijd inzicht in de te accorderen inkoop-
facturen en de fi nancieel verantwoordelijke in 
alle inkoopfacturen, zowel de goedgekeurde als 
nog in behandeling zijnde exemplaren.

Volledige integratie
IFA is geïntegreerd met de fi nanciële- en even-
tueel de projectadministratie van AccountView. 
Hierdoor zijn alle gegevens beschikbaar in één 
geïntegreerd systeem. De geautoriseerde in-
koopfacturen worden met één druk op de knop 
doorgeboekt zodat ze betaalbaar gesteld kun-
nen worden. 

Uw voordeel
Zoekraken van facturen behoort tot de  
verleden tijd.
Vlotte fi attering door de juiste personen  
door vooraf vastgestelde workfl ow.
Altijd inzicht in de kosten, ook in kosten  
die nog niet zijn afgehandeld binnen de 
organisatie.
Managementrapportage wordt  
betrouwbaarder en daardoor waardevoller.
Liquiditeitsverbetering. Inkoopfacturen  
worden sneller geboekt waardoor de BTW in 
de juiste periode wordt teruggevraagd.
Na fi attering worden de facturen direct  
fi nancieel afgewerkt in de fi nanciële- en de 
projectadministratie.
Door de fi atteringsprocedure krijgen  
spookfacturen geen kans.

Kosten
U investeert € 2.975,- voor IFA Work� ow en 
€ 2.975,- voor IFA Scanning (inclusief 3 medewer-
kers). Aanvullende IFA Scanning medewerkers 
kosten € 250,- per medewerker. Daarnaast wordt 
per autorisatiemedewerker € 12,50 per maand in 
rekening gebracht (dit met een minimum van 5 
medewerkers).
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Met de module Kostenverdeel I legt u per grootboekrekening met 
een verdeelsleutel vast op welke wijze uw kosten moeten wor-
den verdeeld. Dit is handig als u bijvoorbeeld de huurkosten wilt 
toerekenen aan verschillende afdelingen volgens verdeelregels en 
-sleutels die u zelf vastlegt.

Wilt u een andere verdeelsleutel gebruiken dan die u standaard 
hebt vastgelegd in de stamgegevens van de grootboekrekening? 
Met de module Kostenverdeel I kunt u in afwijkende situaties 
op regelniveau altijd een andere verdeelsleutel aan een boeking 
koppelen. Bijvoorbeeld als u de schoonmaakkosten niet wilt toe-
wijzen aan tweetal afdelingen, maar alleen specifi ek aan een be-
paalde afdeling.

Eigen verdeling
Verdeel uw kosten automatisch over de juiste afdelingen volgens 
verdeelregels en -sleutels die u zelf vastlegt. Wijs bijvoorbeeld uw 
indirecte kosten, zoals huisvestingskosten, toe aan de verschil-
lende afdelingen.

Vertrouw op de module Kostenverdeel I voor een diepgaand inzicht in
uw algemene en indirecte kosten en houd zo grip op uw kosten.

Voor iedereen die 
indirecte kosten 
per afdeling wil 

toewijzen en 
hierbij een eerlijke 
verdeling op basis 

van werkelijke 
kosten wil 
realiseren.

KostenVerDeeL i

koStenverDeeL i

Uitstekende uitwisseling
Maak gebruik van de standaardberichtenverkeer
van AccountView als uw dochter ondernemingen 
zich op dezelfde locatie bevinden. Bevinden uw 
dochteronder nemingen zich op verschillende 
locaties? Wissel dan probleemloos uw boekin-
gen uit in de vorm van XML-berichten via een 
gezamenlijke directory, bestandsuitwisseling via 
FTP of via e-mail. Vertrouw in alle gevallen op 
de zekerheid dat uw rekening-courantboekingen 
altijd en op de juiste manier worden verwerkt en 
op elkaar aansluiten.

Verschillende administraties
Maak rekening-courantboekingen aan tussen 
verschillende administraties. Zoals tussen hol-
ding- en dochterondernemingen, tussen verschil-
lende dochterondernemingen of – in geval van 
een accountants- of advocatenkantoor – tussen 
de maatschap en de privéadministraties. 

Uw voordeel
Aanzienlijke tijdbesparing doordat u  
rekening-courantboekingen tussen uw 
holding en dochterondernemingen niet 
langer handmatig hoeft in te voeren, maar 
automatisch kunt genereren.
Optimale integratie met de module  
Transitorische posten, waarmee u één 
bedrag met één boekingsregel automatisch 
verdeelt over meerdere perioden en 
administraties.
Perfecte samenwerking met de modules  
Kostenverdeel I en II, waarmee u een bedrag 
automatisch over meerdere rekeningen 
verdeelt.

Uitbreidingsmodules
U kunt Intercompanyboekingen uitbreiden met 
Kostenverdeel I en Kostenverdeel II.

Kosten
 U investeert € 895,- voor 
Intercompanyboekingen.
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