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aCCountView Voor winDows ProJeCten & uren

Vraagt u zich af hoeveel uren vorige week zijn gedraaid? 
Per medewerker en ook nog per project? Met de module 
Urenhistorie beschikt u over uitgebreide rapportagemo-
gelijkheden, waarmee u uw uren vanuit iedere invals-
hoek kunt bekijken. Dat is pas optimaal inzicht!

Wilt u in een oogopslag zien wat de marge is op uw 
projecten per week? Met de module Urenhistorie beschikt u over 
een onbeperkt aantal mogelijkheden om uw uren en uw marge-, 
productiviteits- en tariefi nformatie te bekijken en te analyseren. 
Zo weet u altijd wat er speelt op uw projecten, waardoor u toe-
komstige activiteiten en projecten beter kunt plannen.

Uitgebreide selectiemogelijkheden
Baseer uw rapporten op tientallen kenmerken om een selectie 
van uw uren te maken. Gebruik deze selectie voor alle rapporten. 
Maak snel een overzicht van het aantal projecturen per mede-
werker per week, of het gemiddelde externe tarief per project 
per medewerker.

Van uit elke invalshoek
Bekijk de ureninformatie van uw projecten en medewerkers per 
dag in plaats van per week als u kortlopende projecten hebt. 

Weet u op welke uren het meest geboekt is? Het aantal uren per medewerker per project? Zoekt 
u functionaliteit voor gedetailleerde analyse en � aaie presentatie van uw geregistreerde uren? 

De module Urenhistorie biedt hiervoor uitgebreide mogelijkheden.

Voor iedereen 
die uren, 

aantallen (zoals 
kilometers), 

bedragen (zoals 
declaraties), 
marges en 

tarieven wil 
analyseren en 

inzichtelijk wil 
maken.
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te melden of niet toe te staan. Stel het bovendien 
verplicht om een projectcode in te voeren.

Per regel
Voer per regel het project in waarop de uren be-
trekking hebben, zodat u op verschillende pro-
jecten kunt boeken.

Flexibel wijzigen
Wijzig gejournaliseerde urenboekingen als ze niet 
zijn geblokkeerd. Journaliseer daarna opnieuw 
de urenboeking, waardoor de oude journaalpost 
wordt vervangen door een nieuwe.

Met projecten en projectfacturering
Factureer uren via de projectadministratie als 
u ook gebruikmaakt van de modules Projecten 
en Projectfacturering. Ga hierbij uit van het op-
slagpercentage dat per kostensoort kan worden 
vastgelegd en niet van het externe uursoorttarief 
of medewerkertarief. Factureer via de module 
Uren & Declaraties I als u de externe tarieven wel 
wilt gebruiken.

Uw voordeel
Registratie van de uren per werknemer per  
project volgens interne en externe tarieven.
Centrale registratie van de contractgegevens  
van uw medewerkers.
Handige snelkoppelingen naar documenten  
die betrekking hebben op uw medewerkers, 
zoals arbeidscontracten of autolease-
overeenkomsten.
Inzichtelijke rapporten over productieve  
uren per project vanuit verschillende 
invalshoeken, zoals per medewerker en per 
uursoort.
Flexibele mogelijkheden om zowel interne  
als externe tarieven te bepalen aan de 
hand van jaarsalaris, standaard uren, 
declaratienorm, percentage algemene 
kosten of winstpercentage.

Uitbreidingsmodules
U kunt Urenregistratie uitbreiden met Urenhisto-
rie en Uren & Declaraties I. 

Kosten
U investeert € 550,- voor Urenregistratie. 
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aCCountView Voor winDows aLGeMeen

soLo teaM
Uitgebreide Toegangsbeveiliging I

Betalingsfi attering
Dynamic Offi ce

Sleutelvelden wijzigen & 
Implementatie toolkit

Business
Uitgebreide Toegangsbeveiliging I, II en III

Betalingsfi attering
Fiattering 
Audit Trail

Businessalerter I
Businessalerter II

Centraal Stambestand
Dynamic Offi ce

Sleutelvelden wijzigen & 
Implementatie toolkit
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Of analyseer de ureninformatie per kwartaal als 
u langlopende projecten hebt. Weet zo precies 
wie, wat, wanneer en waarop heeft geboekt, zo-
dat u gelijksoortige projecten een volgende keer 
beter kunt plannen en scherper kunt offreren.

Snel en � exibel
Vraag snel tariefi nformatie op. Bekijk wat uw 
interne uren eigenlijk kosten en hoe u deze het 
beste kunt factureren. Druk alle rapporten bo-
vendien af met of zonder tarieven. Maak hierbij 
uw keuze uit het interne of externe tarief. Of ge-
bruik het calculatietarief van de kostensoort.

Exporteren naar Excel
Exporteer kruistabellen rechtstreeks naar Excel 
nadat u in AccountView uw informatie hebt ge-
analyseerd en voorbewerkt. Profi teer zo van de 
functionaliteit en grafi sche presentatiemogelijk-
heden van Excel om uw eigen analyses uit te voe-
ren, tabellen verder te bewerken en driedimensi-
onale grafi eken en draaitabellen op te stellen.

Uw voordeel
Uitgebreide standaardrapportage op twee  
niveaus voor willekeurige combinaties 
van uren per medewerker, week, project, 
uursoort, uursoortgroep en debiteur. 
Standaardkruistabellen op twee niveaus voor  
tientallen combinaties van invalshoeken, die 
u per dag, week, maand, periode, kwartaal 
en per jaar kunt opvragen.
Urenrapportage over meerdere jaren  
tegelijk.
Standaardrapportage over de historie van  
aantallen en bedragen per medewerker, 
en per medewerker per week, project, 
uursoort, uursoortgroep of debiteur.
Tariefi nformatie op alle marge-overzichten,  
namelijk extern tarief uursoort en intern 
tarief maal opslagpercentage kostensoort, in 
combinatie met Uren&Declaraties.

Kosten
U investeert € 495,- voor Urenhistorie.
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