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aCCountView Voor winDows finanCieeL

De module Uitgebreide kostenanalyse biedt u de mogelijkheid 
kosten naar kostenplaatsen en kostensoorten te verbijzonderen. 
Zo kunt u de schoonmaakkosten boeken onder “locatiekosten” 
en verder doorverdelen naar de administratieafdeling. Op deze 
wijze bent u in staat vanuit verschillende invalshoeken uw kosten 
te bekijken en te analyseren.

De module Uitgebreide kostenanalyse biedt u uitgebrei-
de rapportagemogelijkheden voor een fl exibel en diep-
gaand inzicht in uw kosten. Hierdoor kunt u vanuit elke 
gewenste invalshoek uw kosten bekijken en houdt u grip 
op uw verborgen kosten.

Soepele verdeling
Deel uw kosten en opbrengsten naar eigen inzicht in over verschil-
lende categorieën op basis van kostensoorten. Splits uw kosten 
bijvoorbeeld op naar doelgroep of naar vestiging als afdelingen 
over meerdere vestigingen zijn verspreid.

Kostensoort gekoppeld aan rekening
Kies per grootboekrekening een standaardkostensoort, waardoor 
u het invoeren aanzienlijk versnelt.

Wenst u meer dan de standaardkostenplaatsen en -rapportages van AccountView? 
Kies voor extra dimensies met de module Uitgebreide kostenanalyse.

Voor iedereen 
die rekeningen
ontvangt voor 
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betre� ende
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Achteraf corrigeren
Voer probleemloos achteraf aanpassingen door, 
waarbij het corrigeren automatisch gaat.

Uw voordeel
Altijd per periode een betrouwbaar beeld  
van de kosten en opbrengsten, zodat u 
precies weet hoe u ervoor staat.
Eenvoudige werkwijze om zowel vooruit  
als achteraf uw kosten en opbrengsten te 
boeken.
Geen gereken, geen tijdrovende handmatige  
boekingen en minder kans op fouten.
Nog meer tijdwinst in combinatie met de  
module Periodieke boekingen.

Kosten
U investeert € 495,- voor Transitorische posten.
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Gebruikt u als internationaal opererende onderneming bankre-
keningen in buitenlandse valuta? Of doet u zaken met landen 
buiten de Europese Unie? Met de module Uitgebreide vreemde 
valuta kunt u per valutacode dagkoersen bijhouden, die u tijdens 
het boeken direct en eenvoudig kunt aanpassen.

Als u veel internationale 
transacties moet verwer-
ken in uw administratie, 
dan vindt u uitgebreide 
functionaliteit in de mo-
dule Uitgebreide vreem-
de valuta. Want met 
deze module beschikt u 
over de mogelijkheid om uw grootboekkaarten in zowel de 
administratievaluta als vreemde valuta te bekijken.

Handige koerstabel
Houd per valuta dagkoersen en eventuele koerswijzigin-
gen bij in een aparte koerstabel. Bepaal aan de hand van 
de boekings- of orderdatum welke dagkoers van toepassing is, 
waarbij afwijkingen per order of dagboekregel mogelijk zijn.

Automatisch herwaarderen
Laat AccountView de herwaardering van uw grootboekrekenin-
gen en openstaande posten automatisch uitvoeren tegen de koers 
uit de valutakoerstabel per valutadatum. Profi teer zo van het di-
recte inzicht in de juiste balanspositie en van de mogelijkheid om 
de gevolgen van koersschommelingen direct te bepalen.

Volledig overzicht
Gebruik het positie-overzicht voor een overzicht van debiteuren, 
crediteuren en liquide middelen per valuta, waardoor u snel een 
beeld hebt van het totale bedrag aan vorderingen en schulden in 
vreemde valuta tegen de geldende dagkoers.

Wilt u meer dan de standaardmogelijkheden van AccountView om met vreemde valuta te werken? 
Reken dan op de module Uitgebreide vreemde valuta om alle internationale transacties en 

koersverschillen te verwerken.
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houden op 
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Veelomva� ende kostenspeci� catie
Bekijk en analyseer kostenplaatsen vanuit ver-
schillende invalshoeken, waarbij u kosten kunt 
verbijzonderen naar afdeling, bedrijfsonderdeel, 
artikel of product. Profi teer hierbij van de uitste-
kende rapportagemogelijkheden van Excel. Ge-
bruik bovendien de module Multi-Year Financials 
om zicht te krijgen op hoe uw kosten zich over 
de jaren heen tot elkaar verhouden.

Uw voordeel
Meer zicht op de mogelijkheden tot  
kostenvermindering en effi ciencyverbetering.
Uitgebreide rapportagemogelijkheden voor  
optimaal inzicht.

Kosten
U investeert € 275,- voor Uitgebreide 
kostenanalyse.
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