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aCCountView Voor winDows ProJeCten & uren

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.

Voor iedereen 
die ervoor wil 

zorgen dat 
alle aangegane 
verplichtingen 

binnen de
organisatie 
eenvoudig

kunnen worden 
vastgelegd

en opgevolgd, 
zodat de te
verwachten 

inkoopkosten
en dus de 

budgetruimte op
een project helder 

zijn.
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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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Wilt u een bepaald project per maand factureren aan uw klant? 
Met de module Projectvoorschotten legt u eenmalig vast welke 
voorschotten u wilt factureren en op welke datum. Vervolgens 
kunt u het factureren overlaten aan AccountView. U hebt er geen 
omkijken meer naar!
Met de module Projectvoorschotten legt u met een druk op de 
knop de te factureren termijnen per project vast. Zo factureert u 
eenvoudig per kwartaal de onderhoudskosten aan uw klanten.

Flexibel voorscho� en verwerken
Leg per project vast welke voorschotten u wilt factureren en op 
welke datum. Gebruik probleemloos meerdere voorschotten met 
verschillende datums op één factuur. Breng met een druk op de 
knop de voorschotten in rekening. Bijvoorbeeld voor één of meer 
projecten, voor een bepaalde periode of voor alle ingevoerde 
voorschotten. Geef 
bovendien een se-
lectiecode op, waar-
mee u de voor schot-
facturen gemakkelijk 
terugvindt.

Wilt u uw projecten of uren in termijnen factureren? En wilt u voorscho� en per project 
vastleggen en met de eindfactuur verrekenen? Reken dan op de module Projectvoorscho� en.

Voor iedereen die
voorscho� en op 

uren en projecten 
gecontroleerd

in rekening wil 
brengen en
verrekenen.
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Uren direct als verplichting zichtbaar
Zorg ervoor dat u ook bij kortlopende projecten 
(bijvoorbeeld een week of nog korter) grip houdt 
op de (te verwachten) kosten ten opzichte van 
het budget, ook als u maar één keer per week 
de uren goedkeurt. U bepaalt wanneer de uren 
als een verplichting moeten worden vastgelegd 
(na invoer, na goedkeuring) en uw projectleiders 
zien de invloed van de ‘uren onderweg’ al op de 
totale budgetruimte.

Uw voordeel
Naast de mogelijkheid om handmatig  
verplichtingen vast te leggen in het 
grootboek hebt u ook de mogelijkheid 
om verplichtingen via een bestelling te 
registreren.
U kunt uw leveranciers dan ook een  
opdracht geven en deze blijven monitoren.
De geschreven uren die onderweg zijn kunt  
u ook als verplichting zichtbaar maken op 
de projectkaart voor uw projectleiders, 
zodat u nog directer kunt sturen op uw 
projectbudgetten.
U kunt nog beter uw bedrijfsresultaten  
prognosticeren waardoor u sneller kunt 
bijsturen en daarmee uw bedrijfsresultaten 
verbeteren.

Uitbreidingsmodules
Uitgebreide projectverplichtingen is een uitbrei-
ding op de module Projectverplichtingen � nan-
cieel. U kunt de module Uitgebreide projectver-
plichtingen uitbreiden met de module Fia� ering.

Kosten
U investeert € 1.595,- voor Uitgebreide project-
verplichtingen (inclusief de module Inkoop I).
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