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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.
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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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Met de module Kostenverdeel II kunt u bedragen, die via verdeel-
sleutels zijn geboekt op kostenplaatsen, automatisch doorverde-
len naar kostendragers, hulp- en hoofdkostenplaatsen. Hierdoor 
kunnen afdelingen onderling kosten doorberekenen. De module 
Kostenverdeel II biedt u uitgebreide rapportagemogelijkheden, 
zoals een kosten verdeelstaat. In dit rapport ziet u in een oog-
opslag hoe uw kosten zijn doorverdeeld naar de verschillende 
afdelingen.

Onbeperkt doorverdelen
Verdeel bedragen – die via verdeelsleutels zijn geboekt op kosten-
plaatsen – automatisch en onbeperkt door naar kostendragers, 
hulp- en hoofdkostenplaatsen, zodat afdelingen ook onderling 
kosten kunnen doorberekenen. Bijvoorbeeld uw huisvestingskos-
ten naar alle afdelingen, de ontwikkelingskosten naar het pro-
ductieteam, de administratiekosten naar de afdelingen inkoop en 
verkoop.

Meerdere verdeelsleutels
Koppel verdeelsleutels niet alleen aan grootboekrekenin-
gen of afzonderlijke dagboekregels, maar ook aan kos-
tensoorten, hulpkostenplaatsen, hoofdkostenplaatsen 
en kostendragers.

Activity based costing
Koppel uw verdeelsleutels aan een proces, bijvoorbeeld het af-
handelen van orders of de ontvangsten in het magazijn. Boek op 
basis van dit proces de kosten, die u vervolgens doorverdeelt naar 
uw producten.

Uitvoerige rapportages
Gebruik de uitstekende rapportagemogelijkheden, zoals kosten-
plaats per verdeelsleutel, verdeelsleutel per kostenplaats en kos-
tenverdeelstaat per periode, bereik van perioden of boekjaar.

Zoekt u een � exibele manier om uw kosten automatisch door te verdelen 
over kostendragers, hulp- en hoofdkostenplaatsen? Vertrouw dan op de 

module Kostenverdeel II / Activity Based Costing.

Voor iedereen die 
afdelingskosten 

wil door-
verdelen over 
kostendragers 
en hierbij een 

eerlijke verdeling 
op basis van 

werkelijke kosten 
wil realiseren.

Flexibel boeken
Boek verdelingen op basis van percentages, vaste 
bedragen, toeslagen, tarieven per artikel of com-
binaties hiervan.

Geïntegreerd werken
Combineer deze module met Vaste activa en 
Transitorische posten voor nog meer inzicht en 
voor een snelle verdeling van afschrijvingsbedra-
gen, kosten en opbrengsten over afdelingen.

Uw voordeel
Optimaal inzicht in uw kostenstructuur per  
afdeling.
Onbeperkt aantal verdeelsleutels en verdeel  
regels voor juiste en automatische kosten 
verdeling.
Uitstekende kostenbewaking per  
afdeling, grondige analyse van 
doorverdelingen, nauwkeurige bepaling 
van kostprijs en automatische verdeling van 
afschrijvingskosten over afdelingen.
Uitgebreide rapportages waarmee u zicht  
hebt op de werkelijke kostenverdeling in uw 
organisatie.

Uitbreidingsmodules
U kunt Kostenverdeel I uitbreiden met Kostenver-
deel II (Activity Based Costing).

Kosten
U investeert € 495,- voor Kostenverdeel I.

KostenVerDeeL i
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