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Met de module Aanmaningen automatiseert u het aanmanen van 
uw debiteuren. Bovendien kunt u eenvoudig alle informatie van 
uw aanmaningen en debiteuren bijhouden. Maak bijvoorbeeld 
een aparte notitie over het telefoongesprek, dat u over een open-
staande post heeft gevoerd. Op deze manier weet u altijd pre-
cies hoe het staat met uw openstaande posten. Indien u over de 
Business versie beschikt, kunt u met de module Aanmaningen 
ook batchgewijs aanmaningen per e-mail versturen. Hiervoor legt 
u eenvoudig per debiteur een e-mailsjabloon vast, waarna uw 
aanmaning automatisch in PDF-formaat en met de betreffende e-
mailsjabloon naar de klant wordt verstuurd. U kunt per debiteur 
instellen of u aanmaningen per e-mail wilt versturen of niet.

Optimaal overzicht en beheer
Vind alle openstaande en betaalde posten van zowel uw debiteu-
ren als crediteuren in een centraal venster, inclusief aanmanings-, 
betaal- en ouderdomsinformatie. Pas dit venster bovendien een-
voudig aan uw eisen 
aan, zodat u altijd over 
de gewenste informa-
tie beschikt. Bewaar 
ook van elke aanma-
ning een elektronisch 
kopiedocument (PDF). 
En registreer het ver-
sturen van een aan-
maning als activiteit 
zodat u direct ziet 
wat er speelt bij uw 
klanten.

Ongekende 
� exibiliteit
Markeer openstaande posten handmatig of automatisch op basis 
van standaardcriteria als peildatum, minimumbedrag of het aan-
tal dagen sinds de laatste aanmaning. Gebruik ook eigen selectie-
criteria voor het gericht versturen van aanmaningen.
Blokkeer bovendien afzonderlijke posten of sla posten over, zodat 
u rekening houdt met uitzonderingsgevallen.

Uw debiteurenbeheer in één stap professioneel opgezet en daarmee ook
een deel van uw relatiebeheer? Kies dan voor de module Aanmaningen.

Voor iedereen die
professioneel en
geautomatiseerd
debiteurenbeheer

wil voeren.
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Persoonlijke aanmaningen
Groepeer uw debiteuren met behulp van taalco-
des, waarbij u per taalcode drie verschillende lay-
outs kunt gebruiken. Stem zo uw aanmaningen 
af op de taal van uw debiteur of het type klant.
Bijvoorbeeld drie algemene aanmaningen in het 
Nederlands, drie aangepaste versies voor uw 
grotere klanten, en drie aanmaningen in het En-
gels en Duits voor uw buitenlandse klanten. Leg 
daarnaast e-mailsjablonen vast, waarmee u aan-
maningen batchgewijs en in PDF-formaat naar 
uw klanten kunt e-mailen.

Uitgebreide rapportages
Gebruik de uitgebreide rapportagemogelijkhe-
den, zoals overzichten en analyses van open-
staande posten, controlelijsten, ouderdomsana-
lyses en liquiditeitsprognoses. Maak ook eigen 
rapportages op basis van zelf toegevoegde ken-
merken, zoals een ouderdomsanalyse per debi-
teur per accountmanager.

Uw voordeel
Verbeterde liquiditeit door snellere betaling  
van uw facturen.
Aanzienlijke tijdbesparing door het  
geautomatiseerd opstellen en het 
elektronisch (per e-mail) versturen van 
aanmaningen (alleen Business versie).
Hogere productiviteit van uw medewerkers  
door de gebruiksvriendelijkheid en 
fl exibiliteit.
Altijd actuele informatie over uw  
openstaande en betaalde posten om de 
beste zakelijke beslissingen te nemen.
Flexibel klantenbeheer doordat u per  
debiteur en per openstaande post kunt 
bepalen of een aanmaning wel of niet moet 
worden verstuurd.

Uitbreidingsmodules
U kunt Aanmaningen uitbreiden met de module 
Rentenota’s.

Kosten
Voor AccountView Solo investeert u € 195,- voor 
de module Aanmaningen, voor Accountview 
Team € 295,-. Voor de Business versie kost deze 
module € 495,-. 

Optimale kostenbeheersing begint bij budgetteren. De module 
Budgettering I helpt u  hierbij. Gebruik zo de uitgebreide rappor-
tagemogelijkheden om uw actuele cijfers te vergelijken met uw 
budgetcijfers en met uw werkelijke cijfers van vorig jaar. 

Overzichtelijke begroting
Maak per administratie één budget op basis van de grootboekre-
keningen. Dat gaat razendsnel, omdat u zelf bepaalt op welke re-
keningen u wel of niet wilt budgetteren. In Verslaglegging kunt u 
het budget verder groeperen op rubrieken (groepen grootboek-
rekeningen) waardoor u ook op grotere hoofdlijnen het budget 
kunt bewaken.

Snel budge� eren
Verdeel automatisch en percentagegewijs uw jaarbudgetbedrag 
over de gewenste perioden via zelf in te stellen budgetverdeel-
sleutels. 

Kies voor overzicht en zekerheid, en stel vliegensvlug uw budget op voor heldere 
vergelijkingen van uw budgetcijfers met de werkelijke cijfers. 

Vertrouw op de module Budge� ering I.

Voor iedereen 
die � nanciële 
prognoses wil 
maken en op 
elk moment 

zicht wil hebben 
op mogelijke 
afwijkingen.
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