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aCCountView Voor winDows ProJeCten & uren

Uiteraard beschikt u met de module Projecten onderhanden werk 
II over uitgebreide rapportagemogelijkheden. Zo kunt u met één 
druk op de knop de waarde van het onderhanden werk bekij-
ken. Ook kunt u eenvoudig 
nagaan welke posten er na 
het overboeken van het 
onderhanden werk op het 
project zijn bijgekomen.
In AccountView legt u een-
voudig per projecttype de 
wijze van onderhanden-
werkbepaling vast. Zo be-
paalt u periodiek met één 
druk op de knop de juiste 
onderhandenwerkpositie.

Per projectcategorie de 
manier van onderhandenwerkbepaling instellen
Hebt u naast kort- en langlopende projecten ook te maken met 
projecten met een grillig verloop? In AccountView categoriseert 
u uw projecten en stelt u per project de manier van onderhan-
denwerkbepaling in. Zo kunt u periodiek van alle projecten in één 
keer het resultaat nemen waarbij AccountView rekening houdt 
met de ingestelde methode. 

Uitgebreide stuurinformatie
Met de beschikbare rapportages ziet u onder andere in één oog-
opslag welke kosten nog zijn nagekomen bij de projecten die al 
zijn afgesloten. Of u vraagt een uitgebreide specifi catie op van 
uw onderhanden werk ten opzichte van uw budget en het al 
genomen resultaat op een project.

Negen extra manieren van bepaling
Gebruik een van de negen extra manieren voor het bepalen van 
uw onderhanden werk. Denk hierbij aan doorlopend, percentage 
van het budget voor zowel de kosten als de opbrengsten waarbij 
u weer een onderscheid kunt maken in de manieren voor uren en 
materialen of waarbij u voor de kosten, de opbrengsten of beide 
geen onderhanden werk wilt overboeken. Optimale fl exibiliteit.

Wilt u met één druk op de knop uw onderhanden werk bepalen, maar de
methode wel per project laten afwijken? Uw onderhanden werk anders overboeken

voor de uren dan voor de materialen? Extra stuurinformatie om nog
beter grip te houden? Vertrouw dan op de module Projecten onderhanden werk II.

Voor iedere 
controller van
een organisatie 
waar projecten
verschillende 

looptijden
hebben en 

periodiek de juiste
� nanciële 

rapportages 
moeten

worden opgesteld.
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Naar de resultatenrekening
Boek het projectresultaat periodiek direct over 
naar de resultatenrekening. Profi teer daarbij van 
het feit dat u in de grootboekrekening al de juiste 
grootboekrekening op de winst- en verliesreke-
ning hebt vastgelegd.

Uw voordeel
Volledig voorbereid voor de Wet werken aan  
winst.
Op ieder moment uw  
onderhandenwerkpositie inzichtelijk.
Projectresultaat snel overgeboekt naar de  
winst en verliesrekening.

Uitbreidingsmodules
Projecten onderhanden werk I is een uitbreiding 
op de module Projecten of Uren & Declaraties I. 

Kosten
U investeert € 995,- voor Projecten onderhanden 
werk I.
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Zijn de gegevens van uw projecten in verschillende systemen of 
bestanden opgeslagen? En mist u hierdoor het overzicht? Met de 
module Projecten kunt u per project alle belangrijke projectgege-
vens in een centraal venster vastleggen. Zo hebt u altijd snel en 
gemakkelijk al uw projectgegevens bij de hand!

Wilt u snel nagaan of de introductiecampagne van uw nieuwe 
product binnen het projectbudget wordt uitgevoerd? Vertrouw 
dan op de module Projecten. Want met deze module stelt u elk 
gewenst projectbudget op. Werk zo met een voorcalculatie van 
de geschatte kosten en opbrengsten per zelf gekozen invalshoek, 
zodat u altijd tijdig op kostenoverschrijdingen kunt reageren.

E�  ciënt budge� eren
Leg projectbudgetten handmatig of automatisch vast op basis 
van een calculatietarief en opslagpercentage. Voer zo de eenhe-
den in voor een gespecifi ceerd en realistisch budget. Voer ook 
eenvoudig per zelf gekozen invalshoek een voorcalculatie in van 
de geschatte kosten en opbrengsten. Wijzig gemakkelijk budget-
bedragen, ook als u een budget hebt ingevoerd. Voer zelfs bud-
getten in als u al op het project hebt geboekt.

Wilt u meer � nanciële controle op uw projecten? En wilt u de werkelijke projectresultaten 
vergelijken met uw oorspronkelijke budget? Kies dan voor de module Projecten.

Voor iedereen die
een volwaardige

project-
administratie

wil voeren en grip
wil houden op
zijn projecten.
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Uw voordeel
Negen extra verschillende manieren om uw  
onderhanden werk te bepalen bovenop de 
vier al beschikbare methodes.
Grote fl exibiliteit om de overboeking van uw  
onderhanden werk aan te passen.
Onderhandenwerkbepaling instelbaar per  
projectcategorie.

Uitbreidingsmodules
Projecten onderhanden werk II is een uitbreiding 
op de module Projecten onderhanden werk I. 

Kosten
U investeert € 1.195,- voor Projecten onderhan-
den werk II.
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