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aCCountView Voor winDows ProJeCten & uren

Met de module BusinessDimension Projecten/Uren maakt u zelf 
nieuwe subadministraties aan. Dit is handig als u een non-profi t-
organisatie runt en veel werkt met subsidies. U maakt hiervoor 
extra subadministraties aan en u kunt uw uren direct boeken op 
de juiste subsidie.

Werkt u met de module BusinessDimensions Projecten/Uren? 
Dan kunt u al uw zelf gekozen invalshoeken overal in Account-
View gebruiken, zoals in projectkaarten of rapportages. Zo ziet 
(bijvoorbeeld) de non-profi torganisatie in een oogopslag hoe het 
staat met haar subsidies.

Extra gegevens
Maak zelf naar eigen inzicht invalshoeken aan en registreer tot 
maximaal vijftig verschillende extracomptabele gegevens. Admi-
nistreer zo in AccountView alle bedrijfsgegevens die u voorheen 
in aparte bestanden bijhield. Bijvoorbeeld de gegevens van uw 
subsidies (type subsidie, subsidiebedrag, aanvraagdatum subi-
sidie) of de verschillende fases van uw project.

Hanteert u binnen uw organisatie bedrijfsspeci� eke invalshoeken waarop u uw projecten wilt 
beheren? Kies dan voor de module BusinessDimensions.

Voor iedereen die
bedrijfsspeci� eke 

invalshoeken
geïntegreerd in de

project- en 
urenadministratie
wil bijhouden en 

gebruiken.
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uit een lijst van mogelijke waarden. Zo versnelt u 
uw invoer en bent u ook nog verzekerd van een 
foutloze en eenduidige registratie!

Direct geïntegreerd
Profi teer van het grote voordeel dat nieuwe 
gebruikersvelden zich direct gedragen als een 
AccountView-veld. Zo komt een nieuw veld au-
tomatisch op een nieuw tabblad terecht, kunt u 
erop selecteren en zoeken, en kunt u er een rap-
port van opvragen.

Ook tabellen en menu-opties
Werk met de module BusinessModeller Com-
pleet en voeg ook geheel nieuwe tabellen en 
menu-opties toe aan AccountView. Voeg tabel-
len toe als u gegevens wilt vastleggen waarvoor 
standaard geen mogelijkheden aanwezig zijn, 
maar die wel van belang zijn voor uw branche. 
Bijvoorbeeld een tabel met subsidies waarin u 
extra gegevens per subsidie toevoegt – zoals het 
totale bedrag van de subsidie en de verantwoor-
delijke voor de subsidie. Voeg nieuwe menu-
opties toe om informatie sneller te raadplegen. 
Activeer zo met een eigen menu-optie snel een 
koppeling met AccountView. Schakel bovendien 
in combinatie met de module Uitgebreide toe-
gangsbeveiliging bepaalde menu-opties uit voor 
gebruikers die u geen rechten wilt geven op de 
menukeuze.

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.
Optimale fl exibiliteit doordat u eigen  
aangemaakte velden kunt gebruiken in uw 
factuurlay-out en als kolom kunt toevoegen 
in de standaardvensters van AccountView.
Zekerheid dat uw wijzigingen bij een update  
van AccountView intact blijven.

Uitbreidingsmodules
U kunt BusinessModeller Projecten/Uren uitbrei-
den met BusinessReporter Projecten/Uren.

Kosten
U investeert € 895,- voor BusinessModeller 
Projecten/Uren.
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Hebt u met de modules BusinessModeller en 
BusinessDimensions toevoegingen in
AccountView aangebracht ten behoeve van 
uw medewerkersadministratie? Dan maakt u 
met de module BusinessReporter Projecten/
Uren hier extra rapporten voor aan.

Met de module BusinessReporter Projecten/
Uren kunt u elk gewenst rapport opstellen. 
Hiervoor hoeft u geen kennis te hebben van programmeren of 
van de database. Stel zo met gemak een overzichtelijk rapport op 
van de contractgegevens van uw medewerkers.

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. Vind deze rapporten geïntegreerd tussen de
standaardrapporten in AccountView.

Wilt u uw eigen bedrijfsspeci� eke rapporten in AccountView? Maak dan zelf professionele 
gebruikersrapporten aan met de krachtige module BusinessReporter Projecten/Uren.

Voor iedereen 
die meer

informatie uit 
de bedrijfs-

administratie
wil halen dan
de standaard-
rapportages.
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Eenmalige opzet
Zet één keer een subadministratie op en gebruik 
die vervolgens in elke administratie. Gebruik bo-
vendien uw subadministratie probleemloos na 
eventuele updates of uitbreidingen.

Flexibel gebruik
Gebruik per administratie dezelfde subadmini-
stratie, maar leg per administratie andere lijsten 
met invoerwaarden voor de subadministratievel-
den vast. Dit is handig, want niet iedere subsidie 
is van toepassing op iedere administratie.

Snelle en complete invoer
Voer subadministratiegegevens tijdens het boe-
ken meteen in, doordat u dankzij de fl exibiliteit 
van AccountView deze velden aan uw boekings-
vensters kunt toevoegen. Neem ook de gegevens 
in uw subadministraties snel over in de beginba-
lans van het volgende boekjaar voor een com-
plete eindejaarsverwerking.

Optimaal inzicht
Gebruik de informatie in uw subadministraties 
geïntegreerd met uw fi nanciële gegevens voor 
krachtige analyses en rapportages. Maak ook 
gebruik van de draaitabellen die AccountView 
automatisch op basis van subadministraties aan-
maakt. Stel bijvoorbeeld inzichtelijke rappor-
ten op van de ontvangen subsidiebedragen per 
maand. Werk met de module BusinessReporter 
Projecten/Uren om uw bedrijfsvoering vanuit 
verschillende invalshoeken te bekijken.

Uw voordeel
Eenvoudig zelf nieuwe invalshoeken  
inrichten, omdat specialistische kennis niet 
is vereist.
Eigen invalshoeken direct en overal in  
AccountView gebruiken, zoals in uw 
budgetten, rapportages en projectkaarten.
Optimale zekerheid over de juistheid van uw  
gegevens, omdat u gegevens maar één keer 
hoeft in te voeren.
Financieel altijd op de juiste invalshoeken  
boeken door de koppeling van invalshoeken 
aan grootboekrekeningen en door ook te 
werken met de module BusinessDimensions 
Financieel.
Grote tijdwinst doordat u niet langer  
omslachtige en tijdrovende bewerkingen 
hoeft te doen in allerlei externe 
documenten.

Uitbreidingsmodules
BusinessDimensions Projecten/Uren is een uit-
breiding op BusinessModeller Projecten/Uren 
en BusinessDimensions Financieel. U kunt Busi-
nessDimensions Projecten/Uren uitbreiden met 
BusinessReporter Projecten/Uren.

Kosten
U investeert € 595,- voor BusinessDimensions 
Projecten/Uren.
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