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aCCountView Voor winDows ProJeCten & uren

Wilt u de stamgegevens van uw medewerkers uitbreiden met ex-
tra velden voor het vastleggen van aanvullende informatie? Met 
de module BusinessModeller Projecten/Uren voegt u zelf een tab-
blad Contract toe, waaronder u alle gewenste velden kunt aan-
maken. Bijvoorbeeld voor collectieve ziektekostenverzekering, 
arbeidscontract en BSN-nummer.

Hebt u met de module BusinessModeller Projecten/Uren extra 
velden toegevoegd? U kunt deze velden dan direct gebruiken. 
Voeg zo de extra velden voor collectieve ziektekostenverzekering 
en arbeidscontract als nieuwe kolom toe in het overzicht van uw 
medewerkers.

Velden toevoegen
Breid AccountView uit met eigen velden. Dit is handig als u be-
drijfsspecifi eke informatie ten behoeve van uw projecten urenad-
ministratie wilt opslaan. Voeg bijvoorbeeld een veld Branche toe 
aan de stamgegevens van projecten ter categorisering van uw 
projecten. Voeg zelfs “lijstvelden” toe, zodat u kunt selecteren 

Wilt u aan bestaande gegevens in AccountView uw eigen speci� eke project- en urengegevens 
toevoegen? Kies voor de module BusinessModeller Projecten/Uren.

Voor iedereen 
die zonder

programmeer-
kennis

AccountView wil 
uitbreiden

met eigen velden.
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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.

businessDiMensions ProJeCten /urenbusinessMoDeLLer ProJeCten /uren184   185

businessdimensions 
projecten/uren


