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Wilt u uw verkopen aan de balie direct doorvoeren in uw admini-
stratie? Met de module Baliefacturering handelt u al uw baliever-
kopen snel en eenvoudig af. Van contante betalingen en pinbeta-
lingen tot betalingen per creditcard of op rekening. Elke betaling 
verwerkt u probleemloos en automatisch in uw administratie. U 
hebt er geen omkijken naar!

Complete integratie
Integreer AccountView met kassaprogrammatuur en -apparatuur 
van onze partners of andere leveranciers. Koppel ook bepaalde 
acties aan een betaalwijze, waardoor u kassa-apparatuur recht-
streeks kunt bedienen. Voer zo een pinbetaling meteen uit en laat 
de kassalade bij contante betaling automatisch openen. Rust uw 
werkstations bovendien uit met een speciaal kassa-invoerscherm, 
zodat uw baliemedewerkers niet in AccountView zelf hoeven te 
werken. Pas tevens uw koppeling eenvoudig aan als u bijvoor-
beeld investeert in nieuwe kassa’s.

Ingebouwde lay-outeditor
Gebruik voor uw baliefacturen de standaardlay-outs van 
AccountView. Of ontwerp uw eigen lay-outs met behulp van de 
ingebouwde lay-outeditor.

Wilt u contante betalingen en betalingen via pin of creditcard automatisch doorvoeren in uw 
bedrijfsadministratie? Dan vindt u in de module Baliefacturering de noodzakelijke functionaliteit.

Voor iedereen die 
contante

verkopen doet en 
deze direct

in de � nanciële 
administratie
wil verwerken.
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Mutatietypen
Bepaal welke mutatietypen (Verkoop, Inkoop of 
Voorraad) moeten worden getoond op uw rap-
porten en hoe de mutaties moeten worden ge-
sorteerd. Kies voor sorteringen op artikelcode en 
op dagboekbladzijde, en de mutatietypen wor-
den onderverdeeld naar verkoop-, inkoop- en 
voorraadartikelen.

Snel opzoeken
Laat AccountView van elke artikelmutatie een 
regel aanmaken op de artikelkaart. Gebruik de 
informatie op de kaart – zoals het dagboek, de 
periode, de debiteur of crediteur en het order-
nummer – om snel de inkoop- of verkooporder 
op te zoeken. Ga zo eenvoudig de oorsprong van 
artikelmutaties na.

Gedetailleerde Artikelkaart
Gebruik de artikelkaart voor een gedetailleerd 
overzicht van al uw artikelmutaties.

Eigen rapporten
Druk overzichten af van meerdere artikelen of ar-
tikelgroepen, op volgorde van artikelcode, docu-
ment-/factuurnummer of dagboekbladzijde.

Uw voordeel
Gedetailleerd inzicht in uw artikelmutaties  
doordat u historische artikelmutaties snel 
kunt raadplegen en afdrukken.
Flexibele selectiemogelijkheden binnen de  
artikelmutaties, waardoor u bijvoorbeeld 
snel alle leveringen van een geselecteerd 
artikel voor een bepaalde klant op kunt 
roepen.
Verschillende typen mutaties, waaronder  
verkopen, inkopen, voorraadmutaties, 
assemblage, voorraadherwaarderingen, 
magazijnoverboekingen, ontvangsten en 
leveringen.

Kosten
U investeert € 275,- voor Artikelkaarten.
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Uw voordeel
Effi ciënte verwerking van uw balieverkopen,  
omdat u werkstations kunt inrichten als 
kassa’s.
Krachtige koppelingsmogelijkheden met  
andere hardware en software, zoals Point of 
Sale-software en kassa-apparatuur.
Perfecte ondersteuning van meerdere  
betaalwijzen, waaronder contante betaling, 
pinbetaling en betaling per creditcard of op 
rekening.

Uitbreidingsmodules
Baliefacturering is een uitbreiding op de module 
Facturering I.

Kosten
U investeert € 350,- voor Baliefacturering.

Wilt u als organisatie de stamgegevens van uw artikelen uitbrei-
den met velden die voor uw organisatie van belang zijn? Met 
de module BusinessModeller Handel voegt u zelf velden toe aan 
bijvoorbeeld de stamgegevens van artikelen. Maak zo een veld 
aan om de kwaliteitsklasse en garantietermijnen van uw artikelen 
vast te leggen.

Velden toevoegen
Breid AccountView uit met eigen velden. Dit is handig als u ex-
tra informatie wilt opslaan. Voeg bijvoorbeeld een veld Kleur- en 
kwaliteitsinformatie in het artikelbestand toe. Voeg zelfs “lijst-
velden” toe, zodat u kunt selecteren uit een lijst van mogelijke 
waarden. Zo versnelt u uw invoer en bent u ook nog verzekerd 
van een foutloze registratie!

Direct geïntegreerd
Profi teer van het grote voordeel dat nieuwe gebruikersvelden zich 
direct gedragen als een AccountView-veld. Zo komt een nieuw 
veld automatisch op een nieuw tabblad terecht, kunt u erop se-
lecteren en zoeken, en kunt u er een rapport van opvragen.

Wilt u aan bestaande gegevens in AccountView uw eigen speci� eke
gegevens toevoegen? Kies voor de module BusinessModeller Handel.

Voor iedereen 
die zonder

programmeer–
kennis

AccountView 
wil uitbreiden

met eigen velden.
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