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Met de module Multi-Year Financials kunt u vanuit het huidige 
boekjaar direct doorzoomen naar de boekingen van het voor-
gaande jaar. Zo kunt u eenvoudig uw grootboekkaart van vorig 
jaar opvragen. Met de module Multi-Year Financials kunt u ook 
uw journaalhistorie meerdere jaren opvragen. Daarbij kunt u re-
kenen op alle rapportagemogelijkheden die u vanuit het journaal 
bent gewend.

Meerdere boekjaren
Voeg mutaties uit verschillende boekjaren samen tot een apart 
journaalhistoriebestand, waardoor gegevens uit gebroken boek-
jaren worden teruggebracht tot kalenderjaren en fi scale en sta-
tistische rapportages eenvoudig zijn te maken. Dit is handig als 
u commercieel een gebroken boekjaar hanteert, maar fi scaal per 
kalenderjaar aangifte moet doen.

Zelf bepalen
Bepaal zelf van hoeveel boekjaren u de mutaties wilt zien en vanaf 
welke periode, waarna AccountView automatisch de beginbalans 
berekent voor de eerst opgevraagde periode. Laat AccountView 
ook de tussenliggende beginbalansen verwijderen, zodat gege-
vens niet dubbel worden getoond. Maak zo van uw boekjaren in 

Wilt u de mutaties uit alle boekjaren van een administratie in één overzicht voor gedetailleerde 
analyse en rapportage? Met de module Multi-Year Financials is het mogelijk.
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Uw voordeel
Meer inzicht in de werkelijke verdeling  
van uw kosten over uw afdelingen en 
productgroepen, doordat u op elk moment 
een volledige kostenverdeelstaat kunt 
opvragen.
Onbeperkt aantal verdeelsleutels en  
verdeelregels voor juiste en automatische 
kostenverdeling.
Ongekende fl exibiliteit, doordat u tijdens  
het inrichten en het bepalen van de 
verdeelregels koppelingen kunt wijzigen of 
doorverdelingen kunt aanpassen.

Uitbreidingsmodules
U kunt Kostenverdeel II uitbreiden met 
Intercompanyboekingen.

Kosten
U investeert € 1.195,- voor Kostenverdeel II.
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Als u regelmatig gelijksoortige 
boekingen moet doen, dan kunt 
u die met de module Periodieke 
boekingen eenmalig invoeren en 
vervolgens eenvoudig kopiëren. 
Hierbij kunt u de overgenomen 
boeking gemakkelijk aanpassen. 
Bijvoorbeeld de regelomschrijvin-
gen van de dagboekbladzijden 
veranderen van “januari” in “fe-
bruari”. Om inzicht te houden op 
de te kopiëren boekingsregels, ge-
bruikt u het controlevenster om na 
te gaan of de gewijzigde data, om-
schrijvingen en eventuele tegenboekingen correct zijn. Dit geeft 
u de extra zekerheid om de juiste boekingen aan te maken.

Eenmalige invoer
Voer periodiek terugkerende journaalposten – zoals uw maande-
lijkse salarisposten of leasekosten – eenmalig in, waardoor u snel 
uw periodieke boekingen afhandelt.

Snel kopiëren
Kopieer in een keer hele dagboekbladzijden uit elk willekeurig 
dagboek en uit elke willekeurige administratie en pas die eventu-
eel eenvoudig aan.

Makkelijk aanpassen
Wijzig op eenvoudige wijze regelomschrijvingen van dagboek-
bladzijden met de “zoek-en-vervang”-functie. Bijvoorbeeld om 
overal “januari” in “februari” te veranderen.

Eenvoudige stornering
Storneer moeiteloos de boeking die u in een voorgaande periode 
hebt gemaakt. Boekt u bijvoorbeeld iedere periode de vooraf-
gaande journaalposten, maar wilt u deze in de volgende periode 
weer storneren? Neem dan gewoon dezelfde bladzijde over naar 
de volgende periode en markeer Oorspronkelijke boeking tegen-
boeken.

Bespaar tijd door uw periodiek terugkerende boekingen eenmalig in te voeren en kies voor het 
gemak van de module Periodieke boekingen.

Voor iedereen die
regelmatig eerder

gemaakte 
journaalposten
automatisch wil

overnemen.

een handomdraai jaaroverschrijdende budgetter-
mijnen, projectdoorlooptijden of verkoopcycli.

Flexibel analyseren
Gebruik de fl exibele mogelijkheden om uw fi -
nanciële gegevens te rapporteren, zoals proef- en 
saldibalans, gecombineerde balans, kolommen-
balans, grootboekkaarten en subadministraties. 
Maak bovendien ook gebruik van de geïnte-
greerde koppeling met de draaitabellen in Excel 
voor diepgaande analyses. Analyseer zo heel 
eenvoudig de kostenontwikkeling per bedrijfson-
derdeel of het betaalgedrag van debiteuren over 
meerdere jaren. 

Uw voordeel
Optimaal zicht op gedetailleerde gegevens  
uit het verleden, waardoor u gefundeerde 
beslissingen kunt nemen voor vandaag en u 
perfect kunt inspelen op morgen.
Grootboekkaart, debiteuren- en  
crediteurenkaart vorig jaar inzien, waarmee 
u snel gegevens uit een vorig boekjaar 
gegroepeerd kunt zien.
Extra functionaliteit in combinatie met de  
module Vaste activa II, zodat u meerjarige 
activakaarten kunt opvragen.

Kosten
U investeert € 595,- voor Multi-Year Financials.
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