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aCCountView Voor winDows ProJeCten & uren

Hebt u uw projectcalculatie in AccountView vastgelegd? Met de 
module Projectinkopen kunt u dan eenvoudig en snel voor ver-
schillende leveranciers de inkooporders genereren voor de artike-
len die u niet op voorraad hebt.

Één druk op de knop
Maak met één druk op de knop vanuit de calculatie van uw pro-
ject de inkoop-orders voor uw project aan. Laat AccountView 
per leverancier een inkooporder aanmaken voor de artikelen die 
u niet als voorraadartikel in uw assortiment hebt. Bespaar zo veel 
tijd met het invoeren van uw inkooporders.

In fasen inkopen
Geef in uw calculatie met een vinkje aan welke artikelen u voor 
de inkoop achterwege wilt laten. Stel zo eenvoudig in dat de in-
koop van niet-voorraadartikelen niet in één keer plaatsvindt.

Wilt u snel en eenvoudig de artikelen voor uw projecten inkopen? 
Reken dan op de module Projectinkopen.

Voor iedereen 
die snel de 

inkooporders voor 
de leveranciers 
wil klaarze� en 
zonder dubbele 

invoer.
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budget van de totale groep bepalen.

U stelt nog nauwkeuriger uw onderhandenwerk-
positie vast en krijgt beter inzicht in uw ‘te fac-
tureren’-positie doordat u de methode per deel-
project inregelt, maar wel op projectgroepniveau 
rapporteert. U kunt de rapportage ook afzetten 
tegen andere variabelen zoals projectleider, op-
drachtgever of type project, vanuit invalshoeken 
van uw fi nanciele administratie.

Hiërarchisch overzicht
Gebruik de uitgebreide rapportagemogelijkhe-
den waarmee u meerdere projecten hiërarchisch 
kunt beschouwen. Bekijk zo uw projecten op 
basis van budget en werkelijkheid. Werk met de 
module BusinessReporter voor nog meer rappor-
tagemogelijkheden.

Uw voordeel
Alle hoofdprojecten met de onderliggende  
subprojecten overzichtelijk in één scherm.
Projectverantwoordelijkheden verdelen  
binnen de organisatie.
Nauwkeurige bepaling  
onderhandwerkpositie.
Beter inzicht in ‘te factureren’-positie. 
Eenvoudig rapportage opvragen van zowel  
een (deel)project als van een hoofdproject.

Uitbreidingsmodules
Projecthiërarchie is een uitbreiding op de module 
Uitgebreide projectbudge� ering. 

Kosten
U investeert € 1.595,- voor Projecthiërarchie.
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aCCountView Voor winDows ProJeCten & uren

Werkt u met de module Projectoffertes? U kunt dan op basis van 
de door u vastgelegde calculatie eenvoudig en snel offertes ge-
nereren. Hierbij houdt AccountView rekening met de instellingen 
die u eerder voor uw offertes hebt bepaald.

Hebt u met de module Projectoffertes een offerte aangemaakt, 
dan kunt u deze nog eenvoudig aanpassen. Dat is de fl exibiliteit 
van AccountView.

Persoonlijke o� erte
Gebruik de handige standaardtekstelementen – zoals een aan-
hef en uw voorwaarden – voor uw offertes. Maak zelfs verschil-
lende offerte-indelingen voor uw binnenlandse en buitenlandse 
klanten. Houd zo rekening met de specifi eke situatie en wensen 
van uw klanten en vergroot uw slagingskans zonder extra tijd te 
investeren.

Foutloos
Stel uw offerte vast op basis van de afgesproken uurtarieven en 
mogelijke prijsafspraken voor uw artikelen. Voer de gegevens 
eenmalig in uw calculatie in. Gebruik deze gegevens vervolgens 
voor zowel uw offerte als later voor een vergelijking met de wer-
kelijkheid en de defi nitieve factuur.

Wilt u snel en eenvoudig een o� erte naar uw klant versturen op basis van de 
reeds vastgelegde calculatie? Vertrouw dan op de module Projecto� ertes.

Voor iedereen 
die snel en 

professioneel 
projecto� ertes 
naar klanten 

wil versturen en 
inzicht in het 

o� erteverloop wil 
houden.
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Uw voordeel
Eenmalig gegevens vastleggen in uw  
projectcalculatie op basis van de in- en 
verkoopprijzen die u voor uw de artikelen 
hebt vastgelegd.
Snel bij verschillende leveranciers artikelen  
bestellen die u normaal niet op voorraad 
hebt.

Uitbreidingsmodules
Projectinkopen is een uitbreiding op de modules 
Uitgebreide projectbudge� ering en Inkoop I. 

Kosten
U investeert € 495,- voor Projecinkopen.
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