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ModEl PRojECt ContRol

VERAntwooRding 
(veRleden)

diRECtE StuRing  
(heden)

PRognoSE  
(toekomst)

Controller Controller ControllerProjectleider 
Relatiebeheer

Projectleider 
Relatiebeheer

Projectleider 
Relatiebeheer

Factuur  verantw. 
Declarant

Factuur  verantw. 
Declarant

Factuur  verantw. 
Declarant

Budget
(voorcalculatie)

• Directie infor   meren 
over trends, sterktes 
en zwaktes

• Financiële risico’s  
inschatten

• Inzicht in budget-
wijzigingen

• Directie infor   meren 
over trends, sterktes  
en zwaktes

• Bepalen benodigd 
werkkapitaal

• Verklaren van verschil-
len tussen budget en 
werkelijkheid om  
toekomstige projecten 
beter te calculeren

• Eenvoudig factu reren 
op basis van een  
percentage gereed

• Snel en eenvoudig  
budgetteren en  
calculeren op een 
project

• Bandbreedte van de 
projectbudgetten 
vastleggen

• Optimaal project-
resultaat door  
eenvoudig en snel  
factureren meerwerk

• Eenvoudig factu reren 
op basis van een  
percentage gereed

• Eenvoudig factu reren 
op basis van het in de 
offerte afgesproken 
bedrag

Verplichtingen • Grip op aangegane 
verplichtingen

• Direct inzicht in  
onderhandenwerk-
positie

• Juiste prognose van  
te verwachten 
project resultaat

• Juiste balans en  
winst- en verlies-
rekening opstellen

• Nauwkeurig de  
budgetruimte bepalen

• Nauwkeurig de bud-
getruimte bepalen

• Eenvoudig factu reren 
van afgesproken  
termijnen

• Eenvoudig voorschotten 
in rekening brengen

werkelijkheid
(nacalculatie)

• Direct inzicht in het 
project resultaat en  
nagekomen kosten

• Juiste balans en  
winst- en verlies-
rekening opstellen

• Grip op bezetting  
en dekkingsgraad

• Zekerheid juiste toe-
wijzing inkoopfacturen 
aan projecten

• Juiste kostprijs-
berekening maken/  
interne en externe  
tarieven opstellen

• Opstellen juiste  
financiële rapportages

• Verklaren van project-
resultaten om toe-
komstige projecten 
beter te calculeren

• Eenvoudig signaleren 
en sturen op afwijkingen 
tussen kosten en  
opbrengsten 

• Verantwoordelijk-
heden bij de project-
leider neerleggen

• Volledige en juiste  
ureninvoer

• Afwijkende project-
afspraken kunnen  
maken

• Maximaal factureren 
in de toekomst door 
verklaring decla ratie-
resultaten

• Eenvoudig decla raties 
opstellen overeen-
komstig wensen klanten

• Directe sturing op te 
factureren, sneller  
factureren en daardoor 
betere liquiditeitspositie

• Signaleren van  
noodzaak versturen 
voorschotnota aan  
de hand van de te  
factureren positie
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AccountView zorgt voor de volledige aansluiting van 
de financiële administratie op de projectadministratie. 
Uw controller en projectleiders zijn hierdoor  
verzekerd van de juistheid, volledigheid en tijdigheid 
van de administratie en de financiële informatie. Door 
de flexibele factureringsmogelijkheden van het pakket 
kunt u uw projecten zonder extra tijdsinspanning 
conform de wensen van uw klant factureren. 
AccountView is voor uw organisatie een hulpmiddel 
om uw projecten te verantwoorden, te sturen en 
toekomstige projectresultaten te voorspellen. Wij 
gaan daarbij uit van drie belangrijke pijlers. 

PRojECt ContRol – PRojECtlEidERS 
VERzEKERd VAn finAnCiëlE gRiP
De eerste pijler is financiële project control voor  
de projectleider. Altijd binnen de projectbudgetten 
blijven en directe signalering van dreigende budget-
overschrijdingen, dat zijn de belangrijkste criteria 
om grip te houden op uw projecten. In het verleden 
waren de budgetten ruimer en werden veel projecten 
gefactureerd op basis van nacalculatie. In de huidige 
economie wordt de concurrentie steeds groter. 
Organisaties willen vooraf weten wat een project 
gaat kosten en vaste afspraken maken over de  

Om nog beter financiële grip te houden worden steeds meer organisaties gestuurd op 
projecten. Door binnen een onderneming projectmatig te werken, kan nog beter worden 
achterhaald welke activiteiten meer en welke minder winstgevend zijn. Veel bedrijven 
voeren de projectadministratie nog in Excel of in verschillende losse applicaties.  
Als het aantal projecten en medewerkers groeit, gaat dan al snel het overzicht verloren 
en kost het enorm veel tijd om gegevens actueel te houden. Hierdoor wordt het doel  
van projectmatig werken en financiële grip houden op de organisatie niet of nauwelijks 
bereikt. Er is dan ook een duidelijke behoefte aan een geïntegreerde oplossing waarmee  
u kunt sturen op eerder behaalde projectresultaten, directe sturing kunt geven aan uw 
lopende projecten en toekomstprognoses kunt maken. Daarmee beheerst u elementen 
als tijd, geld, kwaliteit, informatie, organisatie en risico’s.

Project control:  
de toekomst voor het MKB

afrekening van de projecten. Het wordt dan  
ook steeds belangrijker om de budgetten niet te 
overschrijden. Ook het tijdig kunnen inschatten van 
risico’s om het project bij te sturen of de opdracht-
gever te informeren over mogelijk extra kosten in 
verband met een verandering van de omgeving of de 
opdracht wordt cruciaal. Met AccountView krijgen 
uw projectleiders betere financiële grip op hun  
projecten zonder extra tijdsinvestering.

SnEllER fACtuREREn
De tweede pijler is dat AccountView ervoor zorgt 
dat het proces van uur naar factuur snel en efficiënt 
verloopt. Het is belangrijk dat de uren juist worden 
verantwoord, zodat de goede factuur wordt ver-
stuurd. Voor veel medewerkers is het schrijven van 
uren echter niet de grootste hobby. Hoe kunt u  
ervoor zorgen dat de uren juist worden verantwoord, 
maar dat hier niet onnodig veel tijd mee gepaard 
gaat? AccountView helpt u hierbij door de ureninvoer 
zo eenvoudig mogelijk te maken en de kans op fouten 
vrijwel uit te sluiten. Omdat de invoer via een web-
applicatie plaatsvindt, is ureninvoer overal en altijd 
mogelijk te maken, zodat medewerkers dit dagelijks 
en dus nauwkeuriger kunnen doen. Alle data staan 
in AccountView, dus de factuur kan direct de deur uit. 
Deze zijn bovendien eenvoudig toe te spitsen op de 
eisen en wensen van uw klant, zodat deze snel kunnen 
worden betaald en uw liquiditeitspositie verbetert.

ContRollER woRdt finAnCiEEl AdViSEuR
De derde pijler is dat de controller met AccountView 
niet meer werkt op zijn eigen financiële eiland, maar 
dat hij de financiële spin in het web van de organisatie 
wordt. Hij ondersteunt de projectleiders bij het  
financieel beheren van de projecten en adviseert de 
directie over financiële projectrisico’s en een betere 

kostendekking om zo het bedrijfsresultaat te verbe-
teren. Waar uw controller in het verleden vooral 
bezig was met het zoeken van aansluiting tussen de 
projectadministratie en uw financiële administratie 
is dat met AccountView niet meer nodig. Door de 
volledige integratie van de twee administraties is 
deze aansluiting er altijd. Met de standaardrapportages 
is in korte tijd de onderbouwing van het grootboek 
compleet. Er blijft dus meer tijd over voor het  
maken van andere rapportages en analyses voor 
zowel de projectleiders als de directie. Zo kunnen 
controller, directie en de projectleiders om de tafel 
om te bespreken welke soort projecten meer en 
welke minder winstgevend zijn. U besluit zo als  
organisatie om sommige typen projecten af te  
stoten of anders aan te pakken om ze winstgevender 
te maken. De controller kan ook kosten over pro-
jecten heen vergelijken en zo projectleiders adviseren 
in bepaalde fases beter op de kosten te letten. Dit 
zijn slechts twee van de vele voorbeelden. Wat is 
het risico op mijn ‘te factureren’-positie? Wat is het 
gefactureerde bedrag per medewerker? Hoeveel 
wordt er per projectleider op facturen afgeboekt? 
Vragen waarop AccountView het antwoord kan  
geven. Met AccountView kan de controller verant-
woorden, directe sturing geven en vooruitkijken.

Het beheren van de projecten met AccountView 
gaat dus niet alleen over de verantwoording van  
de afgesloten projecten en de directe sturing van  
de lopende projecten, maar vooral ook over de 
prognoses voor de toekomst om de juiste manage-
mentbeslissingen te nemen. In deze brochure gaan 
we dieper in op bovenstaande onderwerpen en  
zullen wij aan de hand van voorbeelden laten zien 
hoe u met AccountView uw project- en urenadmini-
stratie kunt optimaliseren.

inlEiding



inKooPfACtuREn En gEBoEKtE uREn 
diRECt tERugziEn AlS PRojECtKoStEn
Door de volledige integratie tussen de financiële 
administratie en de projectadministratie hoeven alle 
gegevens slechts één keer te worden ingevoerd. Zo 
boekt de administratie de inkoopfactuur direct op 
een project. AccountView creëert niet alleen de 
openstaande post en de kostenboeking, maar toont 
de kosten ook op de projectkaart van dat project. 
Daardoor hebt u vanuit alle invalshoeken meteen de 
juiste informatie. Ingevoerde uren van medewerkers 
zijn niet alleen kosten op een project. In de financiële 
administratie staan deze uren voor dekking van de 
loonkosten. U hebt ook te maken met al ingekochte  
producten en diensten waarvoor u nog geen factuur 
hebt ontvangen. Deze aangegane verplichtingen 
voor een project kunt u met AccountView registreren 

en zichtbaar laten zijn in de projectadministratie en 
relevante rapportage. Zo houdt u nog beter grip op 
uw budgetruimte en komt u niet voor verrassingen 
te staan. Uiteraard beschikt u als management  
over uitgebreide rapportages over de uren heen om 
trends te signaleren.

gEdEgEn BEtRouwBARE finAnCiëlE 
RAPPoRtAgES in EEn hAndoMdRAAi
Om als controller sturing te kunnen geven aan de 
projectadministratie vanuit de financiële administratie, 
moet er op ieder moment aansluiting zijn tussen 
deze twee administraties. Voor AccountView is  
dit niet meer dan logisch en is deze aansluiting dan 
ook eenvoudig te controleren op het scherm of  
in rapportvorm als onderbouwing van de financiële 
cijfers.

U ziet direct de aansluiting tussen  
uw financiële administratie en de  
projectadministratie
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uw controller wordt  
uw financieel adviseur

Integratie van uw projectadministratie, urenadministratie en financiële administratie levert 
voordelen op voor alle medewerkers in uw organisatie. Zo beschikken uw projectleiders 
altijd over actuele projectinformatie en kan uw controller u op ieder moment de juiste 
winst- en verliesrekening tonen. De juiste managementrapportage biedt u financieel 
inzicht in uw projecten en ondersteunt u bij het nemen van beslissingen. 

ContRollER

Verantwoording  
(verleden)

Directe sturing  
(heden)

Prognose  
(toekomst)

Budget
(voorcalculatie)

Verplichtingen

werkelijkheid
(nacalculatie)

• Directie infor   meren over trends, 
sterktes en zwaktes

• Direct inzicht in het project-
resultaat en nagekomen kosten

• Juiste balans en winst- en  
verliesrekening opstellen

• Financiële risico’s inschatten
• Inzicht in budget wijzigingen

• Grip op aangegane verplichtingen
• Direct inzicht in onderhanden-

werkpositie

• Grip op bezetting en  
dekkingsgraad

• Zekerheid juiste toewijzing  
inkoopfacturen aan projecten

• Directie infor   meren over 
trends, sterktes en zwaktes

• Bepalen benodigd werk kapitaal

• Juiste prognose van te  
verwachten projectresultaat

• Juiste balans en winst- en  
verliesrekening opstellen

• Juiste kostprijs berekening  
maken/interne en externe  
tarieven opstellen

• Opstellen juiste financiële  
rapportages



gRiP oP uw ondERhAndEn wERK iS 
StuRing oP uw RESultAAt
U hebt wellicht te maken met lang- en kortlopende 
projecten en kortlopende projecten. Van de kort-
lopende projecten kunt u het resultaat direct nemen 
na afronding van het project, maar loopt het project 
een halfjaar of misschien wel jaren dan is het direct 
boeken van de kosten en opbrengsten in de verlies- 
en winstrekening niet goed voor uw periodieke  
cijfers. U boekt deze kosten en opbrengsten dan 
eerst op de balans en op een later tijdstip over naar 
de winst- en verliesrekening. Wanneer neemt u 
deze kosten en opbrengsten in het resultaat? Zoveel 
organisaties zoveel methodes. Dat is iets wat u  
samen met de accountant bepaalt. AccountView  
ondersteunt veel verschillende methodes om dit 

proces te automatiseren. Dat betekent dat u niet 
alleen aan het einde van het jaar, maar ook eenvoudig 
tussentijds het onderhanden werk kunt bepalen  
zodat u als controller het hele jaar de juiste financiële 
inzichten hebt. Een korte toelichting op drie  
verschillende manieren:

■ Per factuur: u boekt het projectresultaat vrij voor 
het deel dat u al gefactureerd hebt. Voordeel:  
er staan daadwerkelijk opbrengsten tegenover de 
kosten. Nadeel: de methode houdt geen rekening 
met nagekomen kosten en het resultaat wordt  
genomen in de periode waarin de factuur wordt 
verstuurd. Dit kan later zijn dan dat de kosten zijn 
gemaakt.

AMSTERDAMS UITBURO OVER ACCOUNTVIEW: 

“Wij werken nu sinds 1998 met AccountView en  
onze administratie is volkomen onder controle.”
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Per project bepaalt u hoe u het  
onderhanden werk wilt overboeken 
naar de verlies- en winstrekening. 
AccountView doet de rest voor u.

■ Percentage van de gebudgetteerde opbrengsten 
en percentage van de werkelijke kosten: de kosten 
zijn al gemaakt, de opbrengsten komen pas aan 
het einde van het project of in komende periodes.
Voordeel: het projectresultaat wordt toegekend 
aan de periode waarin de kosten zijn gerealiseerd.
Nadeel: er moet een schatting worden gemaakt 
van de opbrengsten en van eventuele overschrij-
dingen van de kosten

■ Percentage van de gebudgetteerde kosten en  
percentage van de werkelijke opbrengsten: de  
opbrengsten zijn gegarandeerd, de kosten kunnen 
variabel over de periodes binnenkomen en  
afwijken van het budget (onderhouds abonnement). 
Voordeel: projectresultaat wordt toegekend aan 
de periode waarin het ook daadwerkelijk is  
gerealiseerd. Nadeel: er moet een schatting  
worden gemaakt van de nog te verwachten  
kosten en dus van het mogelijke resultaat.

VooRSPRong oP dE ConCuRREntiE 
dooR inziCht in tREndS, StERKtES  
En zwAKtES
Als directie is een goede winst- en verliesrekening of 
rapportage over individuele projecten de basis van 
uw organisatie. Maar wilt u beslissingen nemen voor 
de toekomst, dan moet u uitgebreide dwarsdoor-
sneden kunnen maken om trends te kunnen zien. 
AccountView biedt u deze rapportage standaard. U 
kunt de omzet of omzetontwikkeling per debiteur 
bekijken of per type project of projectleider. Zo 
krijgt u inzicht in de sterke en zwakke punten van uw 
organisatie zitten en kunt u waar nodig actie onder-
nemen.

Met de oplossing van AccountView verschuift de rol 
van uw controller naar die van financieel adviseur. 
Door de samenwerking van de controller en de  
projectleiders kunt u de projecten nog efficiënter 
beheren. U beschikt altijd over gedegen, betrouw-
bare financiële rapportages gebaseerd op actuele 
informatie en kunt direct sturen op uw resultaat. 
Wilt u dit net als onze klanten All-in Lifttechniek en 
ABC Arkenbouw zelf ervaren, neemt u dan contact 
met ons op voor een vrijblijvende afspraak. Wij  
adviseren u graag over de mogelijkheden voor uw 
organisatie.



de drijvende kracht van de  
project/urenadministratie
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ABC ARKENBOUW 

In het bouwen van een ark gaan heel wat manuren zitten. Voor ABC Arkenbouw is het van  
vitaal belang om op deze kostenpost te kunnen sturen. AccountView maakt dit mogelijk.  
De software stelt ABC Arkenbouw in staat haar projecten en financiën onder controle te  
houden en biedt ook voor de langere termijn essentiële managementinformatie. 

Het Urkse ABC Arkenbouw bouwt bijzondere  
woningen en kantoren op het water. Ria van  
Miltenburg, controller bij het bedrijf, is er trots op. 
Ze vertelt: “We maken eenvoudige woonarken, 
maar ook heel luxe waterwoningen van meerdere 
verdiepingen. Dat doen we in opdracht van  
particulieren en bedrijven. Zo realiseren we  
momenteel veertien waterwoningen in Utrecht 
voor een projectontwikkelaar, terwijl we voor een 
bedrijf in Amsterdam werken aan een drijvend  
kantoor van maar liefst drie verdiepingen en 640 ton 
in gewicht.”

StuREn oP MAnuREn ESSEntiEEl
Per jaar levert ABC Arkenbouw tientallen kant-en-
klare arken af. Het aantal manuren per ark kan variëren 
van 750 tot 1750. Grip houden op deze uren is van 

vitaal belang. Van Miltenburg: “De materiaal prijzen 
liggen vast, dus we moeten projecten vooral sturen 
op manuren. Daar besteden we veel aandacht aan.” 
Toen de huidige eigenaar van ABC Arkenbouw,  
Ton Vianen, het bedrijf in 2004 overnam, werd er 
met Exact gewerkt. Daarmee was de gewenste fi-
nanciële grip op de projecten niet mogelijk. “We 
hebben het een jaar geprobeerd, maar het lukte 
niet. We konden bijvoorbeeld geen verschillende 
soorten uren of materiaal specificeren en beschikten 
helemaal niet over de stuurinformatie die we wilden”, 
aldus Van Miltenburg.

StERKE PRojECtfunCtionAlitEit
ABC Arkenbouw nodigde twee partijen uit om te 
komen praten over een geïntegreerde oplossing 
voor de project/uren- en financiële administratie. 
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Een daarvan was AccountView Expert Center Arch-IT. 
Van Miltenburg: “AccountView sprong er qua  
projectadministratie heel positief uit en  
Arch-IT voelde vanaf het begin aan welke kant we 
op wilden. Bij de eerste presentatie kregen we  
bijvoorbeeld meteen te zien hoe je verschillende 
soorten uren en materiaalinkoop wegschrijft naar 
projecten en direct verwerkt in de financiële  
administratie en hoe je inzicht krijgt in de stand van 
zaken per project.” Ook de goede integratie met 
Excel was voor ABC Arkenbouw een pluspunt.  
“Je kunt heel specifieke calculaties maken in Excel 
en dan gegevens eenvoudig inlezen in AccountView 
of omgekeerd”, verklaart Van Miltenburg.

oVERziCht oP uREn En MAtERiAAl  
inKooP PER PRojECt
Tegenwoordig is iedere ark een project of - als het 
een opdracht voor meerdere arken betreft - een 
subproject in AccountView. Per (sub)project houdt 
het bedrijf eenvoudig de inzet van directe en  
indirecte uren en van materiaal bij. De uren zijn naar 
soort werkzaamheden verdeeld in uursoortgroepen 
en worden tweemaal per week via de urenregistratie 

van Accountview ingevoerd. De materiaalinkoop, 
die ook via AccountView loopt, wordt automatisch 
per (sub)project bijgewerkt. Van Miltenburg:  
“We willen de uren straks ook automatisch invoeren, 
bijvoorbeeld via een tijdklok. Die mogelijkheden zijn 
er. Dat is zo mooi aan AccountView: de software kan 
meegroeien met je behoeften. De inkoopfunctiona-
liteit hebben we ook niet meteen aangeschaft.”

duidElijKhEid oVER BudgEt-
oVERSChRijdingEn 
ABC Arkenbouw kan de begrote en gemaakte uren 
en materiaalkosten voortdurend met elkaar vergelijken. 
Van Miltenburg legt uit:“Bij een offerteaanvraag 
voeren we voorcalculaties uit in Excel. Na akkoord 

van een offerte, maken we in AccountView een  
projectbudget aan en vullen dit met gegevens uit de 
voorcalculaties. In de loop van een project kunnen 
we zien bij welke posten we het budget overschrijden 
en inzoomen op detailinformatie om de oorzaak 
hiervan te achterhalen. Is er bijvoorbeeld sprake van 
een verkeerde boeking, moest er iets opnieuw worden 
gemaakt of hebben we bepaalde werkzaamheden 
onderschat? Dat is belangrijke leerinformatie voor 

een volgend project.” Ook het maken van een  
volledige nacalculatie na afloop van een project is 
eenvoudig. Van Miltenburg: “Dat kost me hooguit 
twee minuten werk.”

EEnVoudig toEgAnKElijKE En flExiBElE 
StuuRinfoRMAtiE
Van Miltenburg maakte ook diverse standaard-
overzichten. Deze bieden de verschillende directie-
leden van ABC Arkenbouw actueel inzicht in de zo 
belangrijke stuurinformatie in AccountView. Lopen-
de projecten, het onderhanden en nog te factureren 
werk, budgetvergelijkingen per project: al deze en 
meer gegevens zijn op een toegankelijke manier in 
beeld gebracht. Van Miltenburg: “Handig is dat de 
overzichten op verschillende manieren kunnen  
worden weergegeven of afgedrukt. Al naar gelang de 
informatiebehoefte is het bijvoorbeeld mogelijk om 
bij een projectvergelijking alle posten te laten zien of 
alleen de posten met een budgetoverschrijding.  
De informatievoorziening is heel flexibel.”

ContRolE oP MEER- En MindERwERK
Belangrijk bij het managen van bouwprojecten zoals 
die van ABC Arkenbouw is de controle op meer- en 
minderwerk, geeft Van Miltenburg aan. Ze vertelt: 
“Met AccountView kunnen we deze post auto-
matisch bewaken. We maken in het systeem een  
offerte aan op een project en krijgen een waar-
schuwing als daar binnen twee weken geen reactie 
op komt zodat we actie kunnen ondernemen. Bij  
akkoord van de klant maken we direct een factuur 
aan en anders boeken we de post af. Op deze  
manier hoeven we niet handmatig te controleren of 
het werk is verrekend en is er geen discussie met 
klanten over facturen.”

flExiBilitEit in fACtuRERing
De facturering van het standaard projectwerk wordt 
eveneens aangestuurd vanuit AccountView. Nadat 
de klant de opdrachtbevestiging heeft getekend, 
wordt de eerste factuur verzonden, gebaseerd op 
een percentage van het totaalbedrag. Na afronding 
van elke volgende bouwfase volgt weer een factuur. 
Van Miltenburg: “Maar we hadden ook kunnen kie-
zen om in termijnen te factureren of op basis van 
percentage gereed product. AccountView laat je 
volledig vrij in die keuze en is heel flexibel in de in-
richting van de facturering. Zo is het voor ons ook 
geen enkel probleem om te factureren op sub-
projecten.”

BEtER CAlCulEREn
Feitelijk beschouwd is de project/urenadministratie 
in AccountView de drijvende kracht van ABC  
Arkenbouw. Deze vormt niet alleen de kern van alle 
activiteiten, maar biedt bovendien belangrijke  
informatie die helpt het bedrijf nu én in de toekomst 
te sturen. Van Miltenburg: “Doordat alle informatie 
per project geboekt wordt en beschikbaar is,  
kunnen we onze kennis steeds verder verdiepen. 
We leren bijvoorbeeld de sterke en zwakke punten 
in onze productie beter kennen. En we krijgen  
inzicht in de gemaakte kosten, zodat we nieuwe  
calculaties daarop kunnen afstemmen. En dat is heel 
belangrijk voor de toekomst van ons bedrijf.”

“De informatievoorziening  
is heel flexibel.”
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Meer grip op projecten  
in minder tijd

inziCht in dE PRojECtEn zoAlS dE 
PRojECtlEidER dAARoP StuuRt
De projectleiders bepalen hoe zij de projecten het 
beste kunnen sturen. Voor de ene organisatie is dat 
op basis van verschillende fasen en voor de andere 
op basis van werkzaamheden, medewerkers, periodes 
of een combinatie van deze zaken. In AccountView 
bepaalt u deze inrichting zelf. Uiteraard zijn de  
detailregels op ieder moment beschikbaar maar 
deze vraagt u alleen op als u afwijkingen waarneemt. 
Loopt het project op rolletjes dan hebt u deze  
informatie niet nodig.

uw BudgEtRuiMtE oPtiMAAl BEnut
Als projectleiders veel projecten tegelijk bewaken 
dan willen zij in een oogopslag kunnen zien  
welke projecten als eerste aandacht verdienen. 

AccountView bevat een eenvoudig dashboard waarin 
per project is samengevat wat de kosten en  
opbrengsten zijn ten opzichte van het budget of wat 
nog te factureren is of al is gefactureerd. Met sorte-
ringen en selecties komen snel de projecten die  
aandacht nodig hebben boven tafel. Voor die projecten 
kan direct worden ingezoomd op de onderliggende 
informatie om de juiste maatregelen te kunnen nemen.

SAMEnwERKEn AAn EEn oPtiMAAl  
finAnCiEEl RESultAAt
Als controller gaat u met AccountView van financieel 
eiland naar spin in het web. Vanuit het grootboek 
maakt u ook allerlei financiële analyses op de project-
administratie zodat u uw directie informatie kunt 
geven over bijvoorbeeld trends, de opbouw van het 
bedrijfsresultaat en de dekking van de loonkosten 

Vanuit de projectkaart zoomt u bij 
afwijkingen eenvoudig door naar de 
detailinformatie. Daarbij detailleert u 
de projectkaart op de invalshoeken 
waarop u uw projecten wilt sturen.

PRojECtlEidER/RElAtiEBEhEERdER

Verantwoording  
(verleden)

Directe sturing  
(heden)

Prognose  
(toekomst)

Budget
(voorcalculatie)

Verplichtingen

werkelijkheid
(nacalculatie)

• Verklaren van verschillen tussen 
budget en werkelijkheid om 
toekomstige projecten beter  
te calculeren

• Verklaren van project resultaten 
om toekomstige projecten  
beter te calculeren

• Prognoses maken om het  
eindresultaat in te schatten

• Eenvoudig signaleren en  
sturen op afwijkingen tussen 
budget en werkelijkheid

• Nauwkeurig de budgetruimte  
bepalen

• Eenvoudig signaleren en  
sturen op afwijkingen tussen 
kosten en opbrengsten 

• Verantwoordelijk heden bij  
de projectleider neerleggen

• Snel en eenvoudig budgetteren 
en calculeren op een project

• Bandbreedte van de project-
budgetten vastleggen

• Nauwkeurig de budgetruimte  
bepalen

• Volledige en juiste ureninvoer
• Afwijkende projectafspraken 

kunnen maken

Uw projectleiders willen op ieder moment beschikken over de juiste financiële stand van 
zaken van de projecten om direct maatregelen te kunnen nemen als deze niet aansluit bij de 
verwachtingen. Zij willen daarbij niet direct alle detailinformatie van de projecten zien, want 
dat biedt geen overzicht, maar ook niet alleen kijken naar totalen per project, want dat 
biedt te weinig informatie voor de juiste sturing. De invalshoeken waarop u uw projecten 
wilt sturen kunnen per organisatie verschillend zijn. De ene organisatie stuurt zijn projecten 
op fasen, de andere op medewerkers, periodes of een combinatie van verschillende zaken. 
Met AccountView kan het allemaal. U bepaalt hoe u uw projecten financieel het beste kunt 
sturen en hoe gedetailleerd de rapportage moet zijn. U bepaalt zelfs wanneer u rapportage 
wilt zien, zodat u zich daarover ook niet meer druk hoeft te maken. 
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door de projecten. Aan de andere kant ondersteunt 
u de projectleiders bij het beheren van de projecten 
met signaleringen over het onderhanden werk of de 
stijging of daling van de kosten in een bepaalde fase 
van de projecten. AccountView biedt u deze infor-
matie met één druk op de knop.

VAn REgiStRAtiE nAAR SignAlERing
Als organisatie moet u in deze snelle tijden steeds 

efficiënter werken om het resultaat van uw onder-
neming te optimaliseren. Wanneer weet u of  
projecten aandacht nodig hebben? Heeft iedereen 
zijn uren verantwoord en zo niet, wie gaat daar 
binnen de organisatie achteraan? Wie zorgt ervoor 
dat wekelijks de juiste rapportages bij het projec-
tenoverleg beschikbaar zijn? Wie zorgt ervoor dat 
het management maandelijks op tijd de juiste  
financiële rapportages heeft? Op al deze vragen is 
het antwoord AccountView. Met AccountView 
gaat u van registratie naar signalering. U stelt  
eenmalig de signaleringen in en AccountView doet 
de rest. De juiste mensen krijgen periodiek de juiste 
rapportages als PDF per e-mail. AccountView  
controleert of iedereen zijn uren heeft ingevoerd 
en blijft de medewerkers attenderen die dat nog 
niet hebben gedaan. Ook worden de projectleiders 

geïnformeerd als de werkelijke kosten een bepaald 
percentage afwijken van het budget, zodat de pro-
jectleider op het juiste moment maatregelen kan 
nemen. Dat is pas tijdsbesparing en volledige grip.

VooRSPRong oP dE ConCuRREntiE dooR 
inziCht in tREndS, StERKtES En zwAKtES
Financiële grip op de individuele projecten is een 
basisvereiste voor u als projectorganisatie. Uw ROI 
gaat pas echt omhoog als u ook over de projecten 
heen rapportages kunt maken. Dan kunt u trends 
signaleren, uw projectleiders beter laten worden en 
bijvoorbeeld de juiste klantengroepen selecteren. 
Met AccountView is deze informatie binnen hand-
bereik. U maakt uitgebreide rapportages over  
de projecten heen met de invalshoeken die voor u 
belangrijk zijn. U analyseert het resultaat per pro-
jectleider. Doet een projectleider het wat minder 
goed, dan kijkt u vervolgens binnen zijn projecten  
in welke fase het vaak mis gaat. Zo kunt u uw  
projectleiders optimaal ondersteunen. U hebt veel 
projecten van een klant, maar zijn die projecten wel 
winstgevend genoeg. U analyseert eenvoudig de  
resultaten per klant en kan vervolgens per klant 
bijsturen door voortaan ruimere budgetten op te 
stellen of andere afspraken met uw klant te maken.

AccountView biedt u de hulpmiddelen om uren snel 
en nauwkeurig te verantwoorden. Deze input is de 
basis voor een vlot en soepel facturatieproces en 
biedt tegelijkertijd vanuit verschillende invalshoeken 
inzicht in het aantal en het soort uren dat uw mede-
werkers maken voor verschillende projecten. U 
kunt de resultaten van afgeronde projecten analyse-
ren en deze informatie tevens gebruiken om zo goed 
mogelijk resultaat voor toekomstige opdrachten te 

behalen. Onze klanten Harry Kies Theaterproducties 
en IHC geven aan meer grip te hebben op hun  
projecten zonder extra tijdsinvestering. Wilt u meer 
weten? Neem dan contact met ons op voor een 
vrijblijvende afspraak. Wij adviseren u graag over de 
mogelijkheden voor uw organisatie.

De financiële- en projectadministratie 
zijn volledig geïntegreerd. Zo maakt  
u eenvoudig een dekkingsverslag in 
uw financiële administratie onder 
andere gebaseerd op de uren die op 
de projecten zijn verantwoord.

PNEUMAN PANELEN OVER ACCOUNTVIEW: 

“We hebben veel meer controle op wat er in de 
voorcalculatie staat ten opzichte van wat we werkelijk 
leveren.”
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Sneller factureren

Uw factuur is het visitekaartje van uw organisatie, en zeker als u zich met ontwerpen, 
merken, klanttevredenheid en uitstraling van bedrijven bezig houdt. U wilt uw klanten de 
juiste factuur kunnen sturen, zodat ze deze snel accorderen en betalen. Toch wilt u geen 
dagen per maand besteden aan het opstellen van die factuur. In AccountView vindt u het 
juiste hulpmiddel om snel de juiste factuur te maken, in de door u gewenste lay-out. 

fACtuuRVERAntwooRdElijKE/dEClARAnt

Verantwoording  
(verleden)

Directe sturing  
(heden)

Prognose  
(toekomst)

Budget
(voorcalculatie)

Verplichtingen

werkelijkheid
(nacalculatie)

• Optimaal project resultaat door 
eenvoudig en snel factureren 
meerwerk

• Maximaal factureren in de  
toekomst door verklaring 
decla ratieresultaten

• Eenvoudig factu reren op basis 
van een percentage gereed

• Eenvoudig factu reren van  
afgesproken termijnen

• Eenvoudig decla raties opstellen 
overeenkomstig wensen klanten

• Directe sturing op te factureren, 
sneller factureren en daardoor 
betere liquiditeitspositie

• Eenvoudig factu reren op  
basis van het in de offerte  
afgesproken bedrag

• Eenvoudig voorschotten in  
rekening brengen

• Signaleren van noodzaak  
versturen voorschotnota aan  
de hand van de te factureren 
positie

dE fACtuuR diRECt AlS juiStE  
SPECifiCAtiE VooR dE KlAnt
Iedere klant heeft zijn eigen eisen en wensen.  
Niet alleen met betrekking tot de uitvoering van de 
opdrachten, maar ook met betrekking tot de  
factuur. De ene klant heeft voldoende aan een een-
regelige factuur met de omschrijving ‘conform  
opdracht’ terwijl de andere klant tot in detail wil 
zien welke werkzaamheden zijn verricht en welke 
materialen zijn gebruikt. In AccountView kunnen 
de projectleiders eenvoudig per project vastleggen 
hoe gedetailleerd de factuur naar de klant moet 
worden opgesteld. Het factureren zelf wordt  
daardoor heel gemakkelijk. Via een standaard-
sjabloon toont AccountView een voorstel dat naar 
wens is aan te passen, bijvoorbeeld door een  

specificatie van een onderdeel op te nemen, of 
uren en bedragen te annuleren of door te schuiven 
naar de volgende factureringsronde.

ondERdElEn VooR AfgESPRoKEn PRijS 
En nACAlCulAtiE AutoMAtiSCh oP één 
fACtuuR
Om uw klanten tegemoet te komen maken de  
projectleiders niet alleen afspraken over de detail-
lering van de factuur, maar rekenen ook verschil-
lende onderdelen van een project op verschillende 
manieren af. Het ene project is op basis van  
afgesproken prijs, het andere op basis van nacalcu-
latie en ook combinaties binnen een project komen 
voor. Ook dit kan in AccountView eenvoudig  
worden ingericht. Per project en per component 

U hebt op ieder moment inzichtelijk 
wat u per project te factureren heeft 
op basis van de invalshoeken waarop 
u uw opdrachten kunt sturen.
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binnen een project kan worden vastgelegd wat de 
afrekenstructuur moet zijn. Bij de daadwerkelijke 
facturering van de projecten doet AccountView  
de rest.

dE tARiEfAfSPRAKEn AutoMAtiSCh 
gEfACtuREERd
U spreekt als projectleider met uw klant een speciaal 
tarief af voor een medewerker of een bepaalde 
werkzaamheid of zelfs voor een medewerker  
die een bepaalde werkzaamheid uitvoert op een 
specifiek project. Mooi als u daarmee het project  
binnenhaalt, maar hoe zorgt u er nu voor dat de 
facturering goed gaat? Met AccountView hoeft u 
zich daar als projectleider geen zorgen om te  
maken. U legt bij aanvang van het project de afge-
sproken tarieven vast en AccountView doet de 
rest. Bij de facturatie controleert AccountView of 
u een speciaal tarief hebt vastgelegd. Is dat het  
geval, dan wordt dat tarief gebruikt voor het  
opstellen van de factuur. Is dat niet het geval dan 

U kunt zowel standaardtarieven als 
afwijkende tarieven heel eenvoudig 
vastleggen per medewerker, per  
project, met een bepaalde geldig-
heidsduur of voor bepaalde werk-
zaamheden. Allerlei combinaties  
zijn mogelijk. Eén keer vastleggen  
en AccountView doet de rest.

kijkt AccountView naar de andere tarieven die  
bijvoorbeeld bij de medewerker of de uursoort zijn 
vastgelegd. Net zo makkelijk legt u ook een uur-
tarief vast voor een bepaalde periode of zorgt u 
ervoor dat er een opslagpercentage wordt gebruikt 
als het overwerk betreft.

VERBEtERdE liquiditEit zondER ExtRA 
inSPAnning
Doordat uw projectleiders uw klanten een factuur 
op maat kunnen aanbieden, kunnen deze de factuur 
sneller controleren en goedkeuren. Voor de  
controller betekent dit dat de facturen ook sneller 
worden betaald. De omloopsnelheid van uw debi-
teuren neemt toe, uw liquiditeitspositie verbetert 
en uw klanttevredenheid neemt toe. Minder werk 
met meer rendement.

Hoe beter de factuur is toegespitst op de wensen 
van de klant, hoe eerder deze voldaan zal worden.  
U wilt echter niet meer tijd besteden aan het  
facturatieproces. Met AccountView is dat ook niet 
nodig. Onder meer onze klant All-in Lifttechniek 
profiteert al van de vele mogelijkheden om snel fac-
turen op maat te maken. Bent u ook geïnteresseerd? 
Neem dan contact met ons op, wij vertellen u graag 
meer.

NOVOLECTRIC OVER ACCOUNTVIEW: 

“De software van AccountView biedt ons voor de 
projectbewaking en facturatie dé ondersteuning waaraan 
op dit moment behoefte is én de mogelijkheid om te 
groeien als de eisen en wensen veranderen.”
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E.V.A MEDIA

Bij het produceren van tv-programma’s komt heel wat kijken. Zeker als het om grote  
liveshows gaat. Voor allerlei zaken moeten mensen en materiaal worden ingehuurd. Met 
AccountView houdt productiemaatschappij E.V.A Media de kosten mooi onder controle

E.V.A Media is de productiemaatschappij achter 
bekende tv-programma’s als Mooi! Weer de Leeuw, 
de MaDiWoDoVrijdagshow, Ranking The Stars en 
Zo vader Zo puberzoon. E.V.A staat voor En Vele 
Anderen. Het mediabedrijf werd in 2008 opgericht 
door Paul de Leeuw, Joop van den Ende en Hubert 
Deitmers. De Leeuw is naast oprichter ook crea-
tief directeur. E.V.A Media maakt zijn producties in 
opdracht van verschillende omroepen. De pro-
gramma’s worden opgenomen in Studio Cé, de ei-
gen studio van E.V.A Media in Almere. Studio Cé 
wordt eveneens verhuurd voor evenementen.

gEMAKKElijK finAnCiëlE En PRojECt-
AdMiniStRAtiE BijhoudEn
E.V.A Media ging van start met een kleine  
club mensen. Momenteel heeft het bedrijf 45  
medewerkers. Het merendeel daarvan is bezig met 

de ontwikkeling en realisatie van mediaproducties. 
Het kantoorwerk is in handen van vijf mensen.  
Een daarvan is René Jongerden, financieel  
administrateur van E.V.A Media. In samenwerking 
met de externe accountant houdt hij de financiële 
administratie en de projectadministratie van het 
mediabedrijf bij. Dat gebeurt met AccountView. 
Jongerden: “De keuze voor AccountView is  
gemaakt door de financieel directeur die er voor 
mij zat. Ik kende het programma helemaal niet, maar 
kon er snel mee overweg. Het is heel toegankelijk 
en gemakkelijk om mee te werken.”

ExtERnE KoStEn goEd ContRolEREn
AccountView helpt E.V.A Media grip te houden op 
de kosten van de producties van het bedrijf. Dat is 
geen eenvoudige zaak, vooral als het gaat om de  
externe kosten. Jongerden vertelt: “Bij het maken 
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van een tv-programma komt ontzettend veel kijken.  
Redactie, presentatie, licht, geluid, camera, regie, 
decor, catering, ... We hebben overal mensen en  
materiaal voor nodig. Het merendeel daarvan  
hebben we zelf niet in huis, maar huren we in. De 
facturen hiervoor komen op verschillende momenten 
binnen. Sommige leveranciers sturen wekelijks hun 
rekening, andere maandelijks of per programma- 
aflevering. Dat maakt het lastig om kosten goed toe 
te wijzen aan een productie.” Het aantal facturen 
kan bovendien behoorlijk oplopen. Jongerden: “De 
MaDiWoDoVrijdagshow maken we vijf keer per 

week. We zijn daar in september 2010 mee  
begonnen. Nu, acht maanden later, hebben we in  
totaal al ongeveer 1.700 inkoopfacturen binnen.”

inziChtElijKE REgiStRAtiE KoStEn PER 
PRoduCtiE
In de projectadministratie worden alle verschillende 
kosten op een inzichtelijke manier gerubriceerd en 
geregistreerd. Hoe dat gebeurt, hangt af van het 
soort productie. Jongerden: “In principe beschouwen 
we iedere aflevering van een programma als een 
apart project. Neem X de Leeuw, waarvan we vorig 

jaar twee afleveringen per week opnamen. Daarbij 
konden we gemakkelijk de externe kosten per afle-
vering toewijzen. Met de MaDiWoDoVrijdagshow is 
dat niet te doen. De kosten per aflevering lopen 
door elkaar. Iedere programmaweek is daarom een 
project. Met AccountView kun je zonder problemen 
projecten op verschillende manieren registreren.”

AllE KoStEn En oPBREngStEn in BEEld
Natuurlijk blijven er altijd kosten die lastig toe te 
wijzen zijn. Jongerden: “Dat is opgelost door per 
productie met een ‘nulaflevering’ te werken. Daarop 

schrijven we kosten weg die we niet kunnen herlei-
den naar een specifieke aflevering of een specifieke 
programmaweek.” Ook de interne kosten worden 
op deze manier weggeschreven in de projectadmini-
stratie. “Bij de loonkosten kijken we bijvoorbeeld 
welke medewerkers aan welke productie hebben 
gewerkt. Deze kosten schrijven we per productie, 
per maand volledig toe aan de nulaflevering. Zo houden 
we ook op dit soort overheadkosten zicht”, zegt 
Jongerden. De opbrengsten worden eveneens op  
de nulaflevering geboekt. Jongerden legt uit: “Als  
we een contract met een omroep afsluiten voor de 

productie van een programma, dan maken we vaste 
betalingsafspraken. Voor de MaDiWoDoVrijdagshow 
krijgen we bijvoorbeeld maandelijks ons geld binnen.”

BEtRouwBARE StuuRinfoRMAtiE
Het inboeken van de kosten en opbrengsten gaat 
snel en gemakkelijk in AccountView, zegt Jongerden. 
“Ik boek de kosten in de financiële administratie in 
en koppel er heel simpel een projectcode en een 
kostenplaats aan. De gegevens staan dan ook met-
een juist in de projectadministratie.” Doordat de  
financiële administratie en projectadministratie  
volledig geïntegreerd zijn, is de kans op fouten  
minimaal. “We moeten strak op de begroting zitten, 
dus is het heel belangrijk dat kosten goed geboekt 
zijn”, onderstreept Jongerden. “Dat we gegevens 
maar één keer in hoeven te voeren, verhoogt de 
betrouwbaarheid van onze cijfers en zorgt dus dat 
we beter kunnen sturen.” 

VingER AAn dE PolS
Iedere maand stelt de externe accountant van E.V.A 
Media eenvoudig een maandrapportage op met  
AccountView. De kosten, opbrengsten en marge 
zijn hierin op een overzichtelijke manier in kaart  
gebracht, per productie en per maand. Jongerden: 
“Deze rapportage geeft de directie een duidelijk 
beeld van de financiële prestaties en maakt het  
mogelijk om in te grijpen als dat nodig is.” Maar ook 
tussentijds biedt AccountView helder inzicht in de 
cijfers. Jongerden: “Het is heel weinig werk om ana-
lyses op kostenplaats te maken. Als de directie bij-
voorbeeld wil weten wat de facilitaire kosten voor 
een bepaalde productie zijn, dan heb ik snel een 
overzicht uitgedraaid. Zo kunnen we met Account-
View steeds goed de vinger aan de pols houden en 
bijsturen als kosten uit de pas dreigen te lopen.”

SAMEn oM dE tAfEl
Software Company verzorgde de inrichting en  
implementatie van de AccountView-oplossing bij 
E.V.A Media. Business consultant Elisa Edelman  
vertelt: “Bij de oprichting van E.V.A Media in 2008 
zijn we benaderd door de toenmalig financieel  
manager. Het bedrijf zocht zowel een oplossing voor 
de financiële administratie als voor de project-
administratie en was nog een beetje zoekende naar 
wat het precies wilde. Voorop stond wel dat ze  
gemakkelijk wilden boeken en gedetailleerd inzicht 
in de kosten van producties wilden hebben.” Om 
alle behoeften van E.V.A Media helder te krijgen, 
ging Software Company eerst uitgebreid om de tafel 
met het mediabedrijf. Edelman: “Waar het om gaat, 
is dat je samen met de klant duidelijk in de kaart 
brengt hoe de organisatie in elkaar zit en wat de 
wensen en mogelijkheden zijn. Door de kennis van 
de klant van de interne organisatie te combineren 
met de expertise die je als automatiseringspartner 
hebt, kom je tot een optimale oplossing. Ook is het 
heel belangrijk om de consequenties van bepaalde 
keuzes goed door te spreken en tijdens het traject 
met elkaar in gesprek te blijven zodat het einddoel 
duidelijk is en blijft. Onze ervaring is dat klanten 
deze werkwijze heel prettig vinden. Dat geldt ook 
voor E.V.A Media.”

“Met AccountView  
kun je zonder problemen projecten op 

verschillende manieren registreren.”
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hRM: van operationeel  
naar beleid

Uw medewerkers zijn uw belangrijkste bezit. Alle personeelsgerelateerde zaken moeten 
dan ook goed geregeld zijn. U wilt dat uw medewerkers op het juiste moment het  
correcte salaris ontvangen. Ook is het van belang dat u de daarvoor aangewezen instanties 
en personen op het gewenste moment op de hoogte stelt van bijvoorbeeld ziekteverzuim 
of de aangifte loonbelasting. AccountView biedt u uitgebreide mogelijkheden met de 
geïntegreerde salaris- en HRM-oplossing AccountView Nmbrs.

infoRMAtiE EEnMAlig VAStlEggEn En 
oVERAl gEBRuiKEn
Fouten maken is menselijk, maar moeten wel tot 
een minimum beperkt blijven. Door eenmalige  
invoer neemt de foutkans af. Voor de geïntegreerde 
oplossing van AccountView is dit vanzelfsprekend. 
Zo kan de ureninvoer van de medewerkers op  
de projecten de basis zijn voor of aanvulling op de 
periodieke salarisverwerking, nieuwe medewerkers 
voert u op één plek in en kunt u zowel gebruiken 
om op te verlonen als om de uren op projecten op 
te laten schrijven. De salarisadministratie gene-
reert een loonjournaalpost, die uiteraard ook  
direct financieel wordt verwerkt. U geeft daarbij 
zelfs nog de detaillering van de loonjournaalpost 
aan zodat u desgewenst op afdelingsniveau, functie 

of medewerker nog meer managementinformatie 
uit uw financiële administratie kunt halen.

gRiP oP dE KoStEn VAn uw MEdEwERKERS
Hebt u voldoende projecten om uw medewerkers 
op in te zetten? Maakt u gebruik van de juiste uur-
tarieven, kunt u op een bepaalde afdeling of functie 
extra medewerkers aannemen? Belangrijk om te 
weten maar hoe kunt u snel beschikken over deze 
managementinformatie? Met AccountView in com-
binatie met Nmbrs hebt u dit inzicht met één druk 
op de knop. Bij de ureninvoer van de medewerkers 
wordt de dekking geboekt en vanuit AccountView 
Nmbrs boekt u automatisch een loonjournaalpost 
op het detailniveau van een medewerker, functie of 
afdeling. U beschikt dan direct over een periodiek 

overzicht van uw kosten per medewerker, functie of 
afdeling. Zo kunt u beoordelen of de door u gehan-
teerde interne tarieven juist zijn en of u voldoende 
projecten hebt lopen.

EEnVoudig uw SAlARiSSEn VERwERKEn 
En diRECt EEn hRM StRAtEgiE oP MAAt
Een moderne HRM-afdeling kan niet zonder een 
HR-systeem waarmee u alle kanten op kunt, nu  
en in de toekomst. Niet alleen met het oog op het 
vastleggen en beheren van personeelsgegevens, 
maar ook om een stevige basis te hebben voor  
gefundeerd beleids- en organisatieadvies. Met 
AccountView Nmbrs richt u uw processen optimaal 
in, wordt u veel operationeel werk uit handen  
genomen en beschikt u over relevante informatie 
voor uw HRM-strategie.

zElf uw hR-dAShBoARd BEPAlEn
Iedere projectorganisatie stuurt zijn organisatie op  
andere pijlers. Met de dynamische informatie-items 
kunt u zelf uw eigen dashboard inrichten. Wilt u het 
resultaat van de verandering van de salarissen direct 
inzichtelijk hebben? Met de digitale loonstrook hebt 
u deze informatie meteen op uw scherm. De loon-
strook is ook interactief: ziet u niet wat u verwacht 
dan kunt u direct aanpassingen maken en terugzien 
in het resultaat.

iEdEREEn diRECt infoRMEREn
U kunt ook werken met een medewerkerslogin en 
een managerslogin waardoor iedereen binnen  
de organisatie direct de juiste informatie over  
salarissen, verzuim en andere zaken in beeld heeft.  
U bepaalt uiteraard zelf welke informatie u met wie 

U ziet in een oogopslag uw  
belangrijkste HRM informatie  
en kunt direct sturen.
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wilt delen. AccountView Nmbrs werkt ook met 
signaleringen, niet alleen in het systeem, maar ook 
per e-mail. Zo is iedereen op het juiste moment op 
de hoogte van de juiste informatie. Hierbij kunt u 
denken aan verlofregistratie, verzuimregistratie of 
eventuele acties die u per medewerker heeft uit-
staan. Niets ontgaat u meer als HR-professional, 
afdelingshoofd of medewerker.

Met AccountView en AccountView Nmbrs zorgt u 
ervoor dat u op het gebied van HRM van operationele 
uitvoering naar sturing op beleid gaat. U hoeft  
informatie slechts eenmalig vast te leggen en  
verwerkt eenvoudig uw salarissen. Hierdoor hebt  
u tijd om grip te houden op de kosten van de  
medewerkers en kunt u op basis van de vastgelegde 

informatie een gefundeerd beleids- en organisatie-
advies onderbouwen. Met het dashboard bent u niet 
alleen geïnformeerd, maar zijn ook uw leidinggeven-
den en medewerkers op de hoogte. Iedereen is op 
het juiste moment voorzien van de juiste informatie. 

U informeert uw medewerkers  
eenvoudig digitaal. Zo vragen zij  
bijvoorbeeld direct zelf een digitale 
loonstrook op.

Eenvoud en gebruiksgemak

Hoe ziet u nu op ieder moment in een oogopslag welke projecten als eerste aandacht 
verdienen? Hoe kan uw controller snel facturen inboeken en financiële rapportages 
maken? Hoe leert u een medewerker die relatief weinig functies gebruikt, met de  
software te werken? Een softwarepakket kan u alle mogelijkheden bieden, maar alleen  
als het gebruiksvriendelijk is, haalt u eruit wat erin zit. 

dAShBoARd – in EEn oogoPSlAg dE 
StAnd VAn zAKEn VAn uw PRojECtEn
Uw projectleiders beheren meerdere projecten. Als 
het aantal projecten oploopt, moeten zij in drukke tij-
den snel bepalen welke projecten directe aandacht 
verdienen en welke projecten financieel nog in de pas 
lopen. AccountView heeft een venster dat dit inzicht 
geeft en bij het opstarten automatisch getoond kan 
worden. Zo ziet elke projectleider iedere ochtend 
meteen welke projecten die dag sturing nodig hebben.

BoEKEn En RAPPoRtEREn zondER uw 
hAndEn VAn hEt toEtSEnBoRd tE hAlEn
De belangrijkste taak van uw controller is het op-
stellen van de juiste financiële rapportages. Maar om 

die rapportages te kunnen maken, moet hij er wel 
voor zorgen dat de gegevens voor de rapportages 
zijn verwerkt. AccountView biedt allerlei tools om 
alle kosten en opbrengsten, inkomsten en uitgaven 
accuraat en zo snel mogelijk in AccountView te  
verwerken. Zo is AccountView volledig met het 
toetsenbord te bedienen waardoor het invoeren 
van boekingen razendsnel gaat. 

De boekingsvensters kunnen naar wens worden  
ingedeeld. Daardoor hoeven bijvoorbeeld standaard 
alleen maar het bedrag en de projectcode te  
worden ingevuld. De waarden voor de overige  
kolommen, zoals de BTW en het rekeningnummer, 
zijn al eenmalig elders in AccountView vastgelegd. 
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Zo gaat boeken vlot en eenvoudig. Uiteraard kunt u 
alle waarden in deze kolommen wel wijzigen.

infoRMAtiE SnEl BESChiKBAAR dooR 
EEnVoudigE SElECtiES
Welke inkoopfacturen hebt u al op dat ene project 
geboekt? Hoe wordt het saldo van de onder-
handenwerkrekening opgebouwd? Hoe verlopen 
de projectkosten over de verschillende perioden 

U voert bij de dagboekinvoer alleen  
de projectcode en het bedrag in en 
AccountView doet rest. Dat is pas  
snel boeken!

PATENTWERK OVER ACCOUNTVIEW: 

“We zijn erg tevreden. AccountView is wat de 
automatisering betreft dé uitvinding voor ons 
kantoor.”

van het jaar? Informatie in een systeem vastleggen 
is één ding, maar de juiste informatie eruit halen  
is een tweede. Met AccountView kunt u door-
zoomen naar het diepste detailniveau; vanuit het 
project naar de projectkaart en van daaruit naar 
het projectjournaal, het financiële journaal en de 
onderliggende boeking. 

Een groot voordeel van AccountView is het een-
voudig zetten van selecties. U maakt bijvoorbeeld 
vanuit uw projecten een selectie op de boekingen 
op uw onderhandenwerkrekening van de uren. Zo 
wordt direct inzichtelijk welke uren en welke pro-
jecten het saldo op uw onderhandenwerkrekening 
veroorzaken. Uiteraard kunt u deze selecties ook 
opslaan, zodat u niet iedere periode weer over 
dezelfde selectie hoeft na te denken.

iEdER zijn EigEn StARtMEnu
Uw medewerkers gebruiken de beschikbare soft-
ware op hun eigen manier. Niet iedereen gebruikt 
alle opties. Hoe kunnen medewerkers snel die  
zaken vinden die voor hen belangrijk zijn? Waar 
vinden ze de juiste rapporten over het verloop van 
de projecten? Hoe zorgen zij voor de maandelijkse 
managementrapportage? En hoe voeren medewer-
kers snel alleen hun uren in? AccountView heeft dit 
opgelost met het navigatievenster. Daarmee kan 
iedere gebruiker als het ware zijn eigen startmenu 
inrichten. Als directie hebt u bijvoorbeeld een  
eigen navigatievenster met alle belangrijke rappor-
tages op het gebied van projecten, zoals wat per 
periode gefactureerd is, hoe het met het ziekte-
verzuim van medewerkers is gesteld of met het 

Een voorbeeld van het navigatievenster 
voor de directie. Alle rapportages zijn 
gerangschikt in in categorieën en met 
één druk op de knop benaderbaar.

onderhanden werk. U richt zelf uw navigatievenster 
in met de gewenste rapportages en menuopties 
binnen AccountView, maar ook met snelkoppelingen 
naar andere applicaties en naar websites. U kunt 
zelfs rapportage-instellingen vastleggen. Als u een 
rapport altijd op twee manieren opvraagt, dan legt 
u twee menuopties in uw navigatievenster vast, elk 
met een omschrijving die voor u helder is. Zo hebt 
u alles met één druk op de knop bij de hand.

SnEl En foutlooS uREn  
VERAntwooRdEn
Welke werkzaamheden mogen ook alweer op dat 
ene project worden geboekt? Kies ik nu project A 
of project B van die klant? AccountView helpt  
uw projectmedewerkers bij deze keuzes: zij krijgen 
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alleen de lijst met hun projecten te zien en alleen 
de werkzaamheden die zij op een specifiek project 
mogen boeken. 

SuPPoRt MEt KEnniS VAn uw BRAnChE
Uw pakket is goed ingericht en u weet hoe u de 
software moet gebruiken, maar er kunnen altijd 
nog vragen zijn. Onze supportafdeling staat tijdens 
kantooruren voor u klaar. Zij zijn niet alleen  
deskundig op het gebied van de software van 
AccountView, maar kennen ook uw branche en 
begrijpen hoe de bedrijfsprocessen in uw organisatie 
verlopen.

Alleen uursoorten en projecten waar-
op de medewerker ook daadwerkelijk 
uren mag schrijven zijn zichtbaar bij 
het invoeren.

Pas als een systeem optimaal is ingericht en afgestemd 
op uw organisatie én uw medewerkers er goed 
mee kunnen werken profiteert u echt van alle  
mogelijkheden. Voor onze klanten VSH en Damen 
Shipyards was gebruiksvriendelijkheid een belang-
rijke factor. Wilt u zelf de gebruiksvriendelijkheid 
van AccountView ervaren? Wij geven u graag een 
demonstratie van het systeem. Neem contact met 
ons op voor een vrijblijvende afspraak. 

Met gecertificeerde partners  
verzekerd van  

optimale implementatie

Software is een hulpmiddel om uw processen beter te stroomlijnen. Dat effect bereikt u 
echter alleen met de juiste advisering, inrichting en training. De gecertificeerde partners 
van AccountView kunnen u optimaal adviseren over de keuze en de inrichting van uw 
softwarepakket. Gerichte trainingen voor de medewerkers van uw organisatie die met de 
software aan de slag gaan, dragen bij aan een succesvolle implementatie en ingebruikname 
van uw nieuwe systeem. 

inRiChting StAndAARdSoftwARE 
toEgESPitSt oP uw oRgAniSAtiE
AccountView is een flexibel pakket. Dat biedt u veel 
voordelen. Want hoewel u werkt met standaard-
software, kunt u die toch inrichten in lijn met uw 
eigen bedrijfsprocessen. U maakt dus eigenlijk  
gebruik van standaardsoftware op maat. Samen met 
u kijkt de partner naar uw organisatie en de processen 
die binnen uw organisatie belangrijk zijn. Op  
basis daarvan bepaalt u samen de inrichting van 
AccountView die daar volledig bij aansluit. Door de 
samenvoeging van uw kennis van de organisatie en 
uw bedrijfsprocessen en de expertise van onze 
partner van de software van AccountView, krijgt u 
een optimaal ingericht softwarepakket.

tRAiningEn diE AAnSluitEn oP uw 
dAgElijKSE wERKzAAMhEdEn
Nadat de software goed is ingericht, is het belangrijk 
om er op de juiste manier mee aan de slag te gaan. 
De partner kan u daarbij helpen met een ‘training 
on the job’. U kunt ook kiezen voor standaard-
trainingen van AccountView die speciaal zijn gericht 
op uw functie. U leert dan niet alleen hoe u 
AccountView het beste kunt gebruiken, maar u leert 
ook van medecursisten. Hoe gaan zij binnen hun 
organisatie met bepaalde zaken om? Dit kan u weer 
nieuwe inzichten geven.
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gECERtifiCEERdE PARtnERS  
gARAndEREn dE juiStE KEnniS
AccountView maakt gebruik van een gecertificeerd 
partnerkanaal. Dit betekent niet alleen dat de 
AccountView-partners kennis hebben van de soft-
ware, maar houdt vooral in dat ze thuis zijn in uw 
branche. Ze weten uit ervaring waar in uw sector 
de knelpunten meestal zitten en hoe uw branche 
met bepaalde zaken omgaat, zoals de fasering van 
projecten of het factureren van meerwerk. 

De partner kan u ook adviseren over mogelijke uit-
breidingen van AccountView. U kunt bijvoorbeeld 
beginnen met de basisfunctionaliteit voor de 
project administratie en de urenregistratie. Al naar 
gelang uw organisatie groeit, kunt u de software 
uitbreiden zodat u projectcalculaties kunt maken  
en offertes vanuit AccountView kunt genereren. 
Door voor een gefaseerde aanpak te kiezen, kan uw  
organisatie snel een eerste stap maken. Zo zorgt u 
ervoor dat uw organisatie optimaal gebruikmaakt 
van de mogelijkheden van de software, doordat de 
implementatie in onderdelen wordt opgesplitst en 
de investering wordt gespreid.

hEt BEStE VAn twEE wEREldEn dooR 
KoPPElingEn
AccountView en zijn partners bieden u graag het 
beste van twee werelden. AccountView is goed in 
f inanciële administratie en f inanciële grip op  
projecten. Maar uw organisatie kan nog meer eisen 
en wensen hebben. Wellicht wilt u ook uw mede-
werkers kunnen inplannen of gebruikt u een  
brancheapplicatie voor bepaalde procesonderdelen 
binnen uw organisatie. AccountView biedt u  
samen met de partners koppelingen met een grote  

diversiteit aan pakketten. Daardoor kunnen wij u 
de beste totaaloplossing voor uw organisatie leveren.

Overstappen naar een ander softwarepakket moet 
leiden tot een verbetering. Alleen dan is de inves-
tering in tijd en geld gerechtvaardigd. De partners 
van AccountView maken dan ook een zorgvuldige 
analyse van uw behoeften en van de aanwezige 
kennis in uw organisatie. Het vertrouwen in de 
expertise en de aanpak van hun AccountView-
leverancier is voor veel bedrijven doorslaggevend 
bij de keuze voor een pakket. Onder meer onze 
klanten Paradiso en Submarine kunnen hiervan  
getuigen. Wilt u meer weten over AccountView of 
in contact komen met een voor u geschikte  
leverancier? Neem dan contact op met ons. Wij 
zullen u graag adviseren.

Meer informatie en contact

De project- en urensoftware van AccountView is 
geschikt voor uiteenlopende branches. Naast deze 
algemene brochure hebben wij ook specif ieke  
uitgaven voor ingenieurs- en architecten, not- 
for-profitinstellingen, reclame-, marktonderzoek  
en communicatieadviesbureaus en consultancy- en 
adviesorganisaties. 

Wilt u na het lezen van deze brochure meer weten 
over de oplossingen van AccountView? Of bent u 
geïnteresseerd in een persoonlijke demonstratie? 
Neem dan vrijblijvend contact op met onze  
afdeling sales:

Telefoon: 020 355 29 10
E-mail: sales@accountview.com

Onze medewerkers zijn u graag van dienst. 
Actuele informatie vindt u op onze website: 
www.accountview.nl/projecten


