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Verliest u veel tijd aan het opstellen van uw facturen? 
Met de module Projectfacturering factureert u recht-
streeks vanuit uw projecten. Hierbij bepaalt u zelf hoe 
gedetailleerd de factuur moet zijn. Ook kunt u eenvoudig 
omschrijvingen en factuurbedragen wijzigen. Zo wordt 
het opstellen van facturen een fl uitje van een cent!

Met de module Projectfacturering kunt u per project en 
zelfs per klant de wijze van factureren bepalen. Wil uw klant altijd 
een factuur ontvangen op basis van voorcalculatie? U koppelt 
eenvoudig en eenmalig deze projectdeclaratiemethode aan het 
betreffende project van de klant en uw klant ontvangt voortaan 
een factuur op maat.

Flexibel factureren
Maak conceptfacturen aan op basis van uw projecten en op het 
moment dat u wilt factureren. Stel per project het detailleringsni-
veau – variërend van een eenregelige factuur tot een volledig ge-
specifi ceerde factuur – met projectdeclaratiemethoden in. Beschik 
zo samen met standaardtekstregels en omschrijvingen over een 
fl exibel systeem waarmee u automatisch facturen aanmaakt.

Wilt u uw projecten rechtstreeks vanuit AccountView factureren?
De module Projectfacturering biedt u de functionaliteit.

Voor iedereen
 die snel

en correct 
projecten wil
factureren.
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Alles vastleggen
Groepeer uw projecten, vul data in en leg notities 
vast. Maak ook snelkoppelingen naar projectdo-
cumentatie, zoals offertes, berekeningen of cor-
respondentie. Beschik zo altijd over alle gegevens 
van uw projecten.

Zicht op resultaten
Vind al uw resultaten terug in AccountView en 
neem deze gegevens gemakkelijk over in Excel 
voor verdere analyse en presentatie. Gebruik de 
gedetailleerde fi nanciële rapportages voor in-
zicht vanuit verschillende invalshoeken. Zoals een 
cumulatief totaaloverzicht van projectkosten en 
-opbrengsten. Maak daarnaast heldere vergelij-
kingen. Bijvoorbeeld van werkelijke cijfers met 
gerealiseerde budgetten om zo kostenoverschrij-
dingen vroegtijdig te onderkennen. Gebruik tot 
slot de projectmutaties om inzicht in meerdere 
projecten tegelijk te krijgen en maak hier met de 
module BusinessReporter uw eigen rapportage 
van.

Praktijkgericht
Zet projectanalyses in om offertes scherper, maar 
vooral realistischer te calculeren. Gebruik zo de 
informatie over budgetoverschrijdingen per pro-
jectleider om tijdig maatregelen te nemen. En 
factureer uw projecten op basis van voorcalcu-
latie en nacalculatie als u ook over de module 
Projectfacturering beschikt.

Uw voordeel
Optimaal inzicht in uw projectresultaten  
doordat u kosten en opbrengsten direct 
kunt boeken op uw projecten.
Inzichtelijke projectkaarten waarmee u direct  
inzoomt op onderliggende boekingen.
Financieel resultaatoverzicht per project  
waaronder kosten, opbrengsten en 
saldo, percentage gereed, en procentuele 
vergelijking tussen werkelijke en 
gebudgetteerde kosten en opbrengsten.
Volledige integratie met uw  
fi nanciële administratie doordat uw 
projectadministratie een subadministratie 
vormt van het grootboek.
Tijdbesparing doordat u snel inzichtelijke  
managementrapporten kunt opstellen.

Uitbreidingsmodules
U kunt Projecten uitbreiden met de module Pro-
jectfacturering, Uitgebreide projectbudge� ering 
en/of  Urenregistratie.

Kosten
U investeert € 1.195,- voor Projecten.
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Met de module Projecthiërarchie kunt u uw projecten hiërarchisch 
bekijken. Daarnaast hebt u de mogelijkheid om het groepstotaal 
van uw projecten in uw rapportages terug te laten komen.

Werkt u met de module Projecthiërarchie, dan kunt u bij de pro-
jectgroep eenvoudig een aantal stamgegevens vastleggen. Deze 
worden vervolgens automatisch in uw subprojecten overgeno-
men.

Werken met hoofd- en subprojecten
Leg naast uw hoofdprojecten ook uw subprojecten vast. De stam-
gegevens die zijn vastgelegd in uw hoofdproject worden automa-
tisch overgenomen in uw subprojecten. Bent u een stichting die 
gesubsidieerde projecten uitvoert? Houd al uw projecten apart 
bij, maar bied uw subsidieverstrekkers een totaaloverzicht van de 
projecten die zij ondersteunen.

Budge� eren en rapporteren
Met de module Projecthierarchie kunt u de verantwoordelijkhe-
den verdelen over meerdere personen in uw organisatie en op 
sub- en hoofdprojecten budgetteren en rapporteren. U kunt uw 
projectgroep leidend maken in de budgettering van uw onderlig-
gende projecten of op basis van de onderliggende projecten het 

Werkt u met hoofd- en subprojecten? En wilt u uw verschillende projecten vanuit hoofd- of 
subproject bekijken? Met de module Projecthiërarchie houdt u het overzicht op al uw projecten!

Voor iedereen die 
te maken

hee�  met een 
complexe

projectstructuur 
en hierin

het overzicht wil 
houden.
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Eenvoudig wijzigen
Wijzig eenvoudig declaratievoorstellen. Veran-
der zo snel omschrijvingen of factuurbedragen. 
Maak na een laatste controle de defi nitieve fac-
turen met een druk op de knop aan.

Direct verwerkt
Laat AccountView uw factuur automatisch fi -
nancieel verwerken zodra u de factuur hebt af-
gedrukt. Staan er nog restbedragen open? Laat 
AccountView deze dan de volgende keer auto-
matisch in rekening brengen. Beschik dankzij 
deze manier van verwerking altijd over bijge-
werkte en actuele gegevens.

Tijdwinst
Genereer met een druk op de knop facturen. 
Of dat er nu tien of duizend zijn. Gebruik hierbij 
automatisch uw eigen lay-out, gespecifi ceerd of 
samengevat. Werk ook met de module Facture-
ring II om uw facturen automatisch per e-mail te 
versturen.

Uw voordeel
Flexibele factureringsmogelijkheden zoals  
het factureren op basis van voorcalculatie, 
voorcalculatie percentage gereed project, 
voorcalculatie percentage gereed invalshoek 
en nacalculatie kostensoort.
Projectdeclaratiemethode per project  
instelbaar. 
Minder fouten doordat u bedragen niet  
dubbel hoeft in te voeren en direct vanuit 
het project kunt factureren.
Afwijkende omschrijving en  
minimumfactuurbedrag per project mogelijk.

Uitbreidingsmodules
Projectfacturering is een uitbreiding op de modu-
les Facturering I, Projecten of Uitgebreide project-
budge� ering. 

Kosten
U investeert € 495,- voor Projectfacturering.
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