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aCCountView Voor winDows finanCieeL

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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We� elijke rente bij te late betaling rekenen
Als schadevergoeding voor het te laat betalen van een open-
staande post mag u uw debiteuren wettelijke rente in rekening 
brengen. Als u anders 
met uw klanten bent 
overeengekomen is het 
ook mogelijk een hoger 
percentage in rekening 
te brengen. Met de mo-
dule Rentenota’s kunt 
u dit administratieve 
proces eenvoudig inre-
gelen.

Vastleggen 
we� elijke rente
U legt voor uw admini-
straties vast wat de wet-
telijke rente is. Omdat de 
rente gedurende het jaar kan verschillen kunt u in AccountView 
de ingangsdatum van de rente vastleggen. Bij het berekenen van 
de rente houdt AccountView rekening met de vervaldatum van 
de rente. De rente wordt berekend op basis van de totale waarde 
van de openstaande post.

Berekenen van de we� elijke rente
U kunt de wettelijke rente toevoegen op basis van de openstaan-
de posten. U kunt hierbij gebruik maken van de selectiemogelijk-
heden in AccountView en op deze manier de rente in een keer 
toevoegen aan de verschillende openstaande posten. Account-
View houdt rekening met de vervaldatum van de rente en van 
ingestelde rentevrije dagen. Aan de openstaande posten is nu de 
rente toegevoegd en deze kunt u in de lay-out van uw aanmaning 
meenemen.

Administratieve verwerking van de we� elijke rente
Met een eenvoudig rapport geeft AccountView inzicht in de to-
taal berekende wettelijke rente op de openstaande posten. Het 
zal in de praktijk voorkomen dat debiteuren wel de openstaande 
post betalen maar de wettelijke rente achterwege laten. Bij het 

Wilt u het proces van betalingsachterstand verder automatiseren en de gemiddelde 
betalingstermijn van uw debiteuren verkorten? Met de module Rentenota’s verhoogt u met één 

druk op de knop de openstaande posten met het we� elijk rentepercentage.

Voor iedereen 
die de

betalingstermijn 
van zijn

debiteuren wil 
terugdringen
en dit proces 

verder wil
automatiseren.

Uw voordeel
Belangrijke tijdbesparing door gelijksoortige  
boekingen eenmalig in te voeren en 
complexe standaardboekingen foutloos over 
te nemen. 
Optimaal gebruiksgemak doordat u hele  
bladzijden kunt tegenboeken en daardoor 
snel en foutloos uw maandafsluiting kunt 
doen.
Extra zekerheid door het aparte  
controlevenster, waarmee u vooraf de te 
kopiëren regels kunt nakijken op de nieuwe 
mutatiedatum, gewijzigde omschrijvingen en 
eventuele tegenboekingen.

Kosten
U investeert € 195,- voor Periodieke boekingen.
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