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aCCountView Voor winDows inteGratie & KoPPeLen

Met de module Stamgegevens- en 
mutatie-import maakt u eenvoudig 
zelf importdefi nities voor het impor-
teren van gegevens uit diverse be-
standsformaten. Naast gangbare for-
maten als Excel, DBF, en ASCII kunt u 
ook bestanden in formaten als XML, 
dBase, FoxBase, FoxPro, ODBC im-
porteren.

Met de module Stamgegevens- en 
mutatie-import legt u eenmalig de importde-
fi nities vast. Hierdoor is het voor uw mede-
werkers eenvoudig om gegevens te importe-
ren. Want zij hoeven alleen het te importeren 
bestand te selecteren en de import wordt au-
tomatisch uitgevoerd.

Snel en eenvoudig
Gebruik de handige wizard om alle informatie voor het impor-
teren van gegevens vast te leggen in importdefi nities. Pas deze 
defi nities vervolgens altijd snel toe, omdat u ze gewoon uit het 
menu kunt kiezen.

Twee tabellen
Importeer eenvoudig één mutatiebestand in twee gerelateerde 
tabellen: de bladzijden en de regels.

Regels overslaan
Gebruik selecties om regels over te slaan die aan bepaalde crite-
ria voldoen. Sla bijvoorbeeld bij het importeren van tekstbestan-
den inleidende beginregels – zoals titels of kolomomschrijvingen 
– automatisch over. Geef bovendien met de intelligente dupli-
caatafhandeling aan wat er moet gebeuren als stamgegevens al 
voorkomen.

Wilt u snel en zonder programmeren de gegevens uit andere applicaties importeren in 
AccountView? Vertrouw dan op de module Stamgegevens- en mutatie-import.
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Uw voordeel
Perfecte samenwerking tussen uw  
branchesoftware en uw boekhouding in 
AccountView.
Betrouwbare koppeling omdat deze bij een  
update van AccountView intact blijft.
Altijd actuele gegevens in beide applicaties  
vanwege de automatische en foutloze 
gegevensuitwisseling.

Kosten
Voor AccountView Solo investeert u € 175,- voor 
de module COM Client Access License, voor Ac-
countView Team € 350,- en voor AccountView 
Business € 495,-.
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Nog e�  ciënter projecten beheren door samenwerking 
projectleiders en controller  
Voor uw projectleiders is het essentieel te beschikken over ac-
tuele informatie over de projecten. Een ontwerp van een groot 
complex is wellicht een langlopend project, maar een project 
voor een kleine technische calculatie en tekening loopt maar kort. 
Ook dan moet de informatie actueel zijn, wil goede sturing mo-
gelijk zijn. In AccountView komen alle door de medewerkers ge-
schreven uren en door de administratie geboekte inkoopfacturen 
realtime op het project terecht. Zo kunt u op ieder moment de 
juiste beslissingen nemen. U ziet direct hoeveel tijd uw technisch 
tekenaar aan het project heeft besteed en hoeveel een plot van 
het ontwerp heeft gekost. U hebt regelmatig te maken met reeds 
ingekochte producten of diensten waarvoor u nog geen factuur 
hebt ontvangen. Deze aangegane verplichtingen voor een project 
kunt u registreren en zichtbaar laten zijn in de projectadministra-
tie en relevante rapportage.  

Gedegen, betrouwbare � nanciële 
rapportages in een handomdraai  
Voor uw controller is het opstellen van de juiste winst- en verlies-
rekening uitermate belangrijk. De basis hiervoor is de aansluiting 
tussen de projectadministratie en het grootboek. Door de vol-

Is een snelle en � exibele a� andeling van uw orderproces van essentieel belang? Wilt u dat uw 
verkopers  zich volledig kunnen toeleggen op het uitvoeren van hun kerntaken? AccountView 

weet dat het voor  de groothandel noodzakelijk is dat het orderproces zo snel en e�  ciënt 
mogelijk wordt afgehandeld.  Wij streven ernaar dit proces voor u te stroomlijnen zodat uw 

salesmedewerkers  zich kunnen toeleggen op het bedienen van uw (potentiële) klanten.

Extra functionaliteit
Scherm in combinatie met de module Uitge-
breide toegangsbeveiliging II het wijzigen van 
importdefi nities af. Maak in combinatie met de 
module BusinessModeller complete objecten op 
basis van structuurbestanden, waarin u uw bran-
chegegevens kunt importeren.

In een paar stappen 
Bepaal waarin u gegevens wilt importeren, se-
lecteer het bestandstype en geef aan in welke 
velden de gegevens uit het bronbestand terecht 
moeten komen. Sleep vervolgens de bronvel-
den naar de AccountViewvelden en de import is 
klaar.

Velden naar wens
Zet veldwaarden naar uw hand. Zet zo hoofdlet-
ters om naar kleine letters, lijn links uit, standaar-
diseer telefoonnummers of converteer datums 
vanuit verschillende tekstformaten. Verdeel één 
bronveld ook eenvoudig over meerdere Account-
View-velden. Splits zo één regel met postcode en 
plaatsnaam in twee aparte velden. Of combineer 
met formules meerdere bronvelden in één Ac-
countViewveld.

Uw voordeel
Volledige import van stamgegevens en  
mutaties in alle objecten (vensters) van 
AccountView op basis van importdefi nities.
Eenmalig vastleggen van een importdefi nitie  
via een gebruikersvriendelijke wizard, 
waarna u deze eenvoudig uit het menu kunt 
kiezen.
Flexibel gebruik van selecties als onderdeel  
van importdefi nitie, zodat u bijvoorbeeld 
ongewenste regels al vóór de import kunt 
wegfi lteren.
Volautomatische instelbare  
duplicaatafhandeling, log bestanden 
bijhouden van nieuwe en gewijzigde 
gegevens, rapporten opvragen van de 
importresultaten, en bronbestanden 
automatisch hernoemen na import.

Kosten
U investeert € 295,- voor Mutatie-import. Voor 
AccountView Team investeert u € 350,- voor 
Stamgegevens-import, voor AccountView Busi-
ness investeert u € 495,-.
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