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aCCountView Voor winDows ProJeCten & uren

Werkt u met de module 
Projectverplichtingen fi nan-
cieel, dan legt u de aange-
gane projectverplichtingen 
eenvoudig vast in uw fi nan-
ciële administratie en op uw 
projecten.

Met de module Projectver-
plichtingen fi nancieel krijgt 
u nog beter inzicht in de be-
schikbare budgetruimte van 
uw project. U ziet de gebud-
getteerde kosten, aangegane verplichtingen en de werkelijke kos-
ten met het nog beschikbare resterende budget.

Eenvoudig verplichtingen vastleggen
Als controller registreert u eenvoudig de aangegane verplich-
tingen voor de projecten van uw organisatie. Via een memori-
aalboeking legt u de verplichting vast op het project waardoor 
uw projectleiders deze direct terugzien in de bewaking van hun 
projecten. Ontvangt u de daadwerkelijke inkoopfactuur, dan laat 
u de kosten eenvoudig van verplichtingen naar de kosten door-
lopen.

Budgetruimte beter benut
De administratie legt de verplichtingen vast. Als projectleider ziet 
u vervolgens op elk gewenst moment wat het verschil is tussen uw 
projectbudget, de werkelijke kosten en de aangegane verplichtin-
gen. Hierdoor hebt u altijd optimale grip op uw budgetruimte en 
voorkomt u overschrijding van de beschikbare budgetruimte.

Uitgebreide rapportages
Uiteraard toont AccountView u de informatie over de aangegane 
verplichtingen ook in de uitgebreide rapportages. U beschikt bij-
voorbeeld over rapportage om inzicht te krijgen in de werkelijke 
kosten en verplichtingen ten opzichte van het budget. Een ander 
voorbeeld is een overzicht van de aangegane verplichtingen per 
project. Zo is op ieder moment inzichtelijk welke inkoop facturen 
u nog kunt verwachten.

Wilt u nog betere grip op de budgetruimte van uw projecten? Vertrouw dan op 
de module Projectverplichtingen � nancieel van AccountView.
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Complete o� ertehistorie
Houd de volledige historie van uw offerteproces 
bij. Weet zo altijd welke projectleiders het beste 
scoren met offertes en welke aanbiedingen vaak 
worden afgewezen. Gebruik deze infor-matie ook 
om uw acquisitieproces beter te stroomlijnen: 
speel sneller in op de reacties van uw klanten en 
grijp tijdig in bij achterblijvende resultaten.

Verkoopinformatiesysteem
Stuur de activiteiten in het offertetraject beter 
aan dankzij de perfecte integratie-mogelijkhe-
den met de module Verkoopinformatiesysteem. 
Maak eenvoudig van elke offertewijziging auto-
matisch een activiteit aan. Zo ziet u direct hoe-
veel inspanning een offertetraject heeft gekost.

Forse tijdswinst
Bespaar tijd en houd het kwaliteitsniveau van uw 
offertes op peil, doordat ook minder ervaren me-
dewerkers professionele offertes kunnen aanma-
ken. Zorg er zo voor, dat uw projectleiders meer 
tijd hebben voor belangrijke klantcontacten.

Uw voordeel
Met één druk op de knop een offerte voor  
uw klant genereren, die u nog eenvoudig 
kunt aanpassen.
Altijd inzichtelijk welke offertes lopen en wat  
de redenen van afwijzingen zijn.
Iedere statusverandering van uw offerte  
bijhouden wanneer u ook met de module 
Verkoopinformatiesysteem werkt.
Automatisch offertes bewaren volgens een  
vooraf ingestelde bestandsnaam, inclusief 
automatische nummering.
Perfecte integratie met Word waardoor  
u beschikt over uitstekende en 
gebruiksvriendelijke functionaliteit om 
professionele offertes aan te maken.

Uitbreidingsmodules
Projecto� ertes is een uitbreiding op de modules 
Uitgebreide projectbudge� ering en Uren & De-
claraties I of Projectfacturering.

Kosten
U investeert € 1.195,- voor Projecto� ertes.
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Met de module Uit-
gebreide project-
verplichtingen legt 
u eenvoudig in-
koopopdrachten 
vast die u naar uw 
leveranciers kunt 
sturen. Account-
View registreert 
bij defi nitieve be-
stelling voor u 
automatisch een 
verplichting op uw 
project.

Werkt u met Uitgebreide projectverplichtingen? U kunt dan ook 
de uren van uw medewerkers die onderweg zijn eenvoudig als 
verplichting zichtbaar maken op uw projectkaart.

Inkoopopdrachten worden verplichtingen
Laat uw projectleiders zelf de inkoopopdrachten naar de leve-
ranciers uitzetten. Op het moment dat de defi nitieve inkoopop-
dracht naar de leverancier is verzonden, registreert AccountView 
automatisch een verplichting op het juiste project. Zo hebt u altijd 
optimale grip op de nog beschikbare budgetruimte van uw pro-
jecten en voorkomt u budgetoverschrijdingen. Hierdoor kunt u 
het resultaat van uw onderneming verbeteren.

Grip op verplichtingen door � a� ering
Leg de verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie, 
maar houdt wel volledig grip op de uitgaande inkoopopdrachten 
door Uitgebreide projectverplichtingen te combineren met Fiat-
tering. Iedereen maakt zijn eigen inkoopopdrachten aan, maar u 
bepaalt wie de inkoopopdracht goedkeurt voordat hij
daadwerkelijk wordt verstuurd.

Wilt u uw projectleiders alle aangegane verplichtingen eenvoudig op de projecten laten 
vastleggen om zo nog beter grip op de projecten en het bedrijfsresultaat te houden? 

Vertrouw dan op de module Uitgebreide projectverplichtingen van AccountView.
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Te verwachten kosten direct inzichtelijk
Als controller hebt u op ieder moment inzichte-
lijk welke kosten er nog voor de projecten gaan 
komen. Daardoor kunt u nog beter uw fi nanciële 
prognoses maken en bijsturen en het bedrijfsre-
sultaat van uw organisatie verbeteren.

Uw voordeel
Eenvoudig fi nanciële verplichtingen op een  
project boeken, zodat u altijd kunt zien 
welke kosten (en opbrengsten) u in de 
komende perioden nog op het project kunt 
verwachten.
Op ieder moment inzicht in de budgetruimte  
op uw projecten. U ziet hoe de werkelijke 
kosten en opbrengsten inclusief de al 
aangegane verplichtingen zich verhouden 
tot het vooraf opgestelde projectbudget.
Nog beter uw bedrijfsresultaten  
prognosticeren waardoor u sneller 
kunt bijsturen en uw bedrijfsresultaten 
verbeteren.

Kosten
U investeert € 895,- voor Projectverplichtingen 
Financieel.
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