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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.

Voor 
internationaal

opererende 
bedrijven die
betrouwbare 

functionaliteit
zoeken om 

transacties in
vreemde valuta 
te doen en om 
gecontroleerd 

toezicht te 
houden op 

valutaposities.

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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Met de module Vaste activa I hebt u een perfect beheer over uw 
vaste activa, want met deze module registreert u eenvoudig uw 
vaste activa, inclusief aanvullende gegevens en snelkoppelingen 
naar bijbehorende documenten. Bovendien kunt u meteen de ge-
wenste afschrijvingsme-
thode vastleggen voor 
automatische afschrij-
vingsboekingen.

De module Vaste activa I 
bespaart u veel tijd, door-
dat u heel eenvoudig uw 
afschrijvingsboekingen 
kunt automatiseren.

Complete registratie
Registreer snel en makkelijk uw vaste activa, inclusief aanschaf- 
en verkoopdatum, serienummer, locatie, kostenplaats, afbeel-
ding, snelkoppelingen naar bijbehorende documenten – zoals 
contracten en onderhoudsovereenkomsten – en eventuele op-
merkingen.

Eenvoudig en compleet beheer van uw vaste activa? Met de module Vaste activa I 
registreert u uw bedrijfsmiddelen in uw bedrijfsadministratie en laat u het verwerken 

van afschrijvingen aan AccountView over.

Voor iedereen 
die de 

administratie van 
bedrijfsmiddelen 

wil 
automatiseren.

Vaste aCtiVa i

vaSte activa i

Internationaal handel doen
Leg eenvoudig uw inkoopprijzen vast in Japanse 
Yen en uw verkoopprijzen in Amerikaanse Dol-
lars. Reken bovendien de factuurbedragen van 
uw debiteuren automatisch om tegen de juiste 
dagkoers, zodat u elke debiteur een factuur 
stuurt in de eigen valuta.

Uitgebreide rapportagemogelijkheden
Produceer overzichten van de huidige koersen 
per valuta, valutadata en koersen per valuta. 
Krijg bovendien overzicht op herwaarderingen 
en genereer snel de balans en de verlies- en win-
strekening. Druk vervolgens uw verslagen af in 
elke gewenste valuta.

Valutaverschillen apart boeken
Boek valutaverschillen en gebruikelijke verschil-
len, zoals betalingskortingen en bankkosten, 
gescheiden af. Zie zo precies welk deel van de 
verschillen is toe te schrijven aan koersschomme-
lingen.

Uw voordeel
Het eenvoudig voeren van uw dagboeken in  
vreemde valuta.
Een duidelijk overzicht van uw valutapositie,  
waardoor u altijd perfect zicht hebt op uw 
valutarisico’s en u beschikt over uitgebreide 
kwartaalrapportages.
Groot gebruiksgemak, doordat u de  
rekeningcourantrekeningen van buitenlandse 
dochterondernemingen in vreemde valuta 
kunt bijhouden en u probleemloos saldo’s 
onderling kunt verrekenen.
Optimaal relatiebeheer, doordat uw klant  
een factuur ontvangt in de eigen valuta en 
hij deze in elke gewenste valuta kan betalen.
Handige valutacalculator voor het  
omrekenen van valutabedragen.

Kosten
U investeert € 895,- voor Uitgebreide vreemde 
valuta.

S t b

uitGebreiDe VreeMDe VaLuta64   65


