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Wilt u een gedetailleerde calculatie van uren, artikelen, kosten van 
derden en zelf te defi niëren calculatie-eenheden? Met de module 
Uitgebreide projectbudgettering kunt u uw projecten tot in detail 
specifi ceren. Bovendien zet u uw calculaties met een druk op de 
knop door naar projectbudgetten, die u eenvoudig vanuit eigen 
gekozen invalshoeken met de werkelijkheid kunt vergelijken.

Gebruikt u de module Uitgebreide projectbudgettering in combi-
natie met de module Urenregistratie, dan kunt u de uurregels bij 
een project ook door de projectleider laten fi atteren. Zo weet uw 
projectleider precies wat zich afspeelt op het project.

Tot in detail
Calculeer naast kosten ook artikelen tegen inkoopprijzen en ver-
koopprijzen. Profi teer daarbij van de mogelijkheid om uw pro-
jecten tot in detail te specifi ceren, te plannen en te controleren. 
Houd zo altijd zicht op de voortgang van uw projecten. Bepaal 
hierbij zelf de mate van detaillering, volledig volgens de behoef-
ten van uw bedrijfsvoering.

Naadloze integratie
Profi teer van de naadloze integratie van uw projectadministra-
tie met uw fi nanciële administratie, uw relatiebeheersysteem en 

Wilt u naast kosten ook mensen, uren en materialen gedetailleerd calculeren? 
Reken dan op de module Uitgebreide projectbudge� ering.

Voor iedereen 
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Termijnbedragen
Gebruik termijnbedragen als u vaste bedragen 
wilt factureren. Leg eenvoudig vast wat het ter-
mijnbedrag is, om hoeveel termijnen het gaat, 
wanneer de eerste termijn ingaat en wat de de-
claratietermijn is. Koppel ook hier eenvoudig uw 
zelf ingestelde invalshoeken aan.

Voor- en nacalculatorisch
Laat AccountView automatisch de defi nitief ge-
factureerde voorschotten in mindering brengen 
en verrekenen. Geef daarbij aan of dit bij nacal-
culatie als totaalbedrag of gespecifi ceerd moet 
gebeuren. Voorkom met een minimumfactuur-
bedrag eventuele negatieve facturen.

Volgende boekjaren
Leg voorschotten vast voor volgende boekjaren 
en laat AccountView deze overnemen tijdens de 
eindejaarsverwerking.

Uw voordeel
Eenvoudige invoer van voorschotten per  
project in een apart overzicht (datum, 
omschrijving en bedrag), waarbij na 
facturering het document-/factuurnummer 
wordt getoond.
Automatisch in rekening brengen van  
voorschotten, al dan niet op basis van 
een datumbereik en voorzien van een 
selectiecode.
Automatisch verrekenen van defi nitief  
gefactureerde voorschotten, al dan niet 
getotaliseerd op de factuur.
Voorschotten vastleggen per zelf ingestelde  
invalshoek, bijvoorbeeld per periode of per 
medewerker. 
Aanzienlijke tijdwinst doordat u  
termijnbedragen eenmalig invoert waarna 
facturering automatisch gaat.
Per invalshoek de manier van declareren  
bepalen, bijvoorbeeld voorcalculatorisch uw 
artikelen en nacalculatorisch uw uren binnen 
hetzelfde project declareren.

Uitbreidingsmodules
Projectvoorscho� en is een uitbreiding op de mo-
dules Projectfacturering of Uren & Declaraties I.
 
Kosten
U investeert € 895,- voor Projectvoorscho� en.
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Met de module Uren & Declaraties I kunnen uw medewerkers zelf 
hun gewerkte uren, aantallen (bijvoorbeeld gereden kilometers) 
en bedragen (bijvoorbeeld declaraties) per week of per regel re-
gistreren. Bovendien houdt u aan de hand van de statuskleuren 
optimale controle op de volledigheid van de uurstaten. Zo wordt 
het invoeren van uren kinderspel!

Zijn deze maand meer uren gemaakt dan u hebt afgesproken te 
factureren aan uw klant? Met de module Uren & Declaraties I 
kunt u deze uren eenvoudig doorschuiven naar de factuur van 
volgende maand of u kunt de uren annuleren. Zo komt u uw 
afspraak met uw klant altijd na!

Praktijkgericht
Maak vooraf uurstaten aan, zodat u geen tijd verliest aan het uit-
zoekwerk van dubbele weeknummers. Zorg dat uw medewerkers 
alleen hun eigen uurstaten zien. En gebruik statuskleuren om in 
één oogopslag te controleren welke uurstaten nog niet volledig 
zijn ingevoerd. Houd ook eenvoudig controle op contracttijd op 
meerdere niveaus.

Wilt u uw facturen niet langer meer met de hand invoeren? En wilt u zeer gedetailleerd 
factureren? Kies dan voor de module Uren & Declaraties I.

Voor iedereen 
die zijn uren 

automatisch wil
laten berekenen 
en factureren.
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ook uw handels- en urenadministratie. Houd vol-
ledig zicht op uw inkoopresultaat op materialen 
of diensten van derden met de module Inkoop I. 
Calculeer de uren per medewerker tegen intern 
en extern tarief en genereer heldere plannings-
overzichten per medewerker met de module 
Urenregistratie. Leg ook interne en externe pro-
jectgroepen en de verschillende activiteiten bij 
een project vast in combinatie met de module 
Verkoopinformatiesysteem. Factureer bovendien 
uw projecten met een druk op de knop met de 
modules Projectfacturering of Uren & Declaraties I.

Fia� ering door de projectleider
Laat alle uren op uw projecten door de project-
leiders zelf fi atteren door ook te werken met de 
module Urenregistratie. Geef uw projectleiders 
zo meer grip op hun eigen projecten en laat het 
afdelingshoofd alleen de volledigheid van uren 
en eventuele vakantiedagen controleren.

Uw voordeel
Perfecte uitbreiding op de module Projecten  
als u per project het artikelgebruik wilt 
budgetteren en bijhouden.
Projectbudgetten op basis van uren, zowel  
intern als extern tarief in combinatie met de 
module Urenregistratie.
Zelf te defi niëren calculatieeenheden  
waarmee u bijvoorbeeld in uw calculatie de 
huur van een locatie zonder offerte, maar op 
basis van uw ervaring alvast kunt opnemen.
Flexibele standaardrapportage waaronder  
fi nanciële overzichten en inzichtelijke 
urenoverzichten in combinatie met de 
module Urenregistratie.
Maximaal grip op uw projecten  
omdat uw projectleiders de uren van 
projectmedewerkers in combinatie met 
Urenregistratie eenvoudig kunnen fi atteren.

Uitbreidingsmodules
Uitgebreide projectbudge� ering is een uitbreiding 
op de modules Projecten.
 
Kosten
U investeert € 1.595,- voor Uitgebreide Project-
budge� ering.
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