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aCCountView Voor winDows ProJeCten & uren

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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Werkt u met verschillende tarieven per medewerker, per project 
of per uursoort? Met de module Uren & Declaraties II kunt u al 
uw tarieven vastleggen. Van standaardtarieven tot afwijkende 
tarieven voor bepaalde combinaties van onder andere medewer-
kers, projecten of uursoorten. Eenmaal vastgelegd, gebruikt u 
automatisch de juiste tarieven voor uw facturen. Gemak dient 
de mens!

Met de module Uren & Declaraties II bent u zeker van een fout-
loze ureninvoer. Want u bepaalt per project of projectgroep 
welke medewerkers of medewerkersgroepen erop mogen boe-
ken, welke uursoorten of uursoortgroepen ervoor gelden en 
welke uursoorten of uursoortgroepen iedere medewerker mag 
gebruiken. Zo boeken uw medewerkers nooit meer verkeerde 
uren!

Driedimensionale tariefstructuur
Deel gehanteerde tarieven – zowel interne als externe tarieven 
– volledig vrij in. Leg niet een tarief per medewerker vast of een 
tarief per activiteit. Maar leg afwijkende tarieven vast voor be-
paalde combinaties van medewerkers, medewerkersgroepen, 
projecten of uursoorten en uursoortgroepen. Dit is handig als 
voor een medewerker altijd een vast tarief geldt, behalve voor 
een activiteit op een bepaald project.

Hanteert u afwijkende tarieven voor bepaalde medewerkers en projecten? 
Met de module Uren & Declaraties II gebruikt u altijd het juiste tarief.

Voor iedereen 
die zijn uren 

automatisch wil
laten berekenen 
en factureren.
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Tot in detail
Bepaal met projectdeclaratiemethoden per pro-
ject het detailleringsniveau van uw facturen. Ge-
bruik ook de standaardtekstregels en omschrij-
vingen om automatisch en fl exibel te factureren. 
Maak zo gemakkelijk een eenregelige factuur of 
een volledig gespecifi ceerde factuur.

Flexibel factureren
Profi teer van de fl exibiliteit om conceptfacturen 
te wijzigen. Schuif en annuleer eenvoudig uren 
of bedragen door naar volgende periodes. Wij-
zig met hetzelfde gemak bedragen of tarieven. 
Neem voor de duidelijkheid een specifi catie op 
van een bepaalde regel, zodat uw klant geen 
vragen meer heeft over de factuur. Maak na een 
laatste controle de defi nitieve facturen met een 
druk op de knop aan. Laat AccountView hierbij 
de juiste lay-out kiezen en de facturen verwerken 
in de fi nanciële administratie.

Altijd inzicht
Vraag op elk moment verschillende rapporten op 
voor onderhanden werk, te factureren bedragen, 
specifi caties of brutomarges.

Uw voordeel
Registratie van gewerkte uren, gereden  
aantallen (zoals kilometers) en bedragen 
(zoals declaraties) per week of per regel.
Afschermen van ureninvoer zodat  
medewerkers alleen eigen uren kunnen zien 
en invoeren.
Eenvoudig wijzigen van declaratievoorstellen  
vóór facturering, zoals bedragen wijzigen en 
uren uitstellen, afboeken en bijboeken.
Flexibel factureren op basis van nacalculatie  
en met detailleringsniveau instelbaar per 
projectdeclaratiemethode.
Standaardaantal van tien medewerkers  
dat u onbeperkt kunt uitbreiden met extra 
medewerkers.

Kosten
U investeert €1.595,- voor Uren & Declaraties I, 
inclusief de modules Facturering I en Urenregi-
stratie. U kunt Uren & Declaraties I uitbreiden 
met Uren & Declaraties II en Urenhistorie.
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