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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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Wilt u in een oogopslag inzicht hebben in de uren van uw mede-
werkers? Met de module Urenregistratie roept u snel elk gewenst 
urenoverzicht op. Van alle medewerkers, van een afdeling of juist 
van één medewerker. Bovendien ziet u met behulp van de han-
dige kleurenbalk precies welke uren nog niet zijn verantwoord. U 
weet altijd wat de stand van zaken is!

Wilt u per dag de uren van uw medewerkers controleren op af-
wijkingen? Met de module Urenregistratie legt u bij elke mede-
werker per dag de contracttijd vast. Zo kunt u later snel nagaan 
of meneer Aalbers wel de verplichte 8 uren per dag heeft verant-
woord.

Maximaal inzicht
Maak gebruik van statuskleuren om in één oogopslag te contro-
leren welke uurstaten nog niet volledig zijn ingevoerd. Krijg op 
deze manier snel inzicht in het verschil van de ingevoerde uren en 
de contracttijd van al uw medewerkers.

Perfecte aansluiting
Profi teer van de naadloze aansluiting van uw fi nanciële admi-
nistratie met de ingevoerde uren. Neem uren als onderhanden 
werk op. Maak ook gebruik van de mogelijkheid om contracttijd 

Ontbreekt het u aan overzicht op werkelijke uren per medewerker? 
De module Urenregistratie biedt uitkomst.

Voor iedereen
die gewerkte uren
overzichtelijk wil

registreren.
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Goede controle
Geef per project of projectgroep aan welke 
uursoorten of uursoortgroepen mogen worden 
geboekt en welke medewerkers of medewer-
kersgroepen hierop mogen boeken. Bepaal dit 
voor de hele administratie en stel dit zonodig per 
medewerker bij. Houd op deze manier goede 
controle op de invoer door uw medewerkers.

Correcte verwerking
Verklein de kans op fouten door het compleet 
melden en/of fi atteren van urenboekingen ver-
plicht te stellen vóórdat deze worden gejournali-
seerd. Maak zo de conceptfacturen pas aan nadat 
uw projectmanager de uren heeft gecontroleerd 
en uw controller ze heeft gefi atteerd.

Snel wijzigen
Voer tariefwijzigingen razendsnel door. Gebruik 
hiervoor het overzichtelijke venster waarin u alle 
wijzigingen in één keer kunt doorvoeren. Voer zo 
een verhoging van 3% binnen vijf minuten door, 
inclusief afronding tot psychologische prijzen 
en inclusief de afwijkende tarieven die met 5% 
moeten worden verhoogd.

Uitgebreide standaardrapporten
Gebruik voor een volledig overzicht de standaard-
rapporten over tarieven, projecten per medewer-
ker, uursoorten per medewerker, medewerkers 
per afdeling en projecthiërarchie.

Uw voordeel
Driedimensionale standaardtariefstructuur  
op basis van prioriteiten en combinaties.
Flexibel beheer van uw interne en externe  
tarieven doordat u deze kunt verhogen 
of verlagen met waarden of percentages, 
kunt afronden en kunt corrigeren tot 
psychologische prijzen.
Perfecte controle en functiescheiding door  
de mogelijkheden om urenboekingen én 
declaratievoorstellen compleet te melden en 
te fi atteren.
Foutenreductie omdat u bepaalt wie op  
welke projecten mag boeken en omdat 
standaardtarieven automatisch worden 
toegepast.

Uitbreidingsmodules
Uren & Declaraties II is een uitbreiding op Uren & 
Declaraties I. U kunt Uren & Declaraties II uitbrei-
den met Urenhistorie.

Kosten
U investeert € 1.595,- voor Uren & Declaraties II. 
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