
w

finanCieeL

Software GroepAccount

 Account Software B.V.

   Veenendaal

   Schiphol-Rijk

   Eindhoven

   Zwolle

   De Goorn

finanCieeL
reLatiebeHeer
HanDeL & LoGistieK
ProJeCten & uren
aCCountanCY

ACCOUNT SOFTWARE GROEP
Postbus 1091
3900 BB  Veenendaal

www.accountsoftware.nl
sales@accountsoftware.nl

versie 06-2013

budgettering ii
 accountview

business software

 S t b



aCCountView Voor winDows finanCieeL

Met de module Budgettering II kunt u niet alleen budgetteren 
op grootboekrekening, maar ook op kostenplaats, kostensoort 
(met de module Uitgebreide kostenanalyse) en combinaties van 
deze factoren. Daarnaast kunt u meerdere budgetten vastleggen. 
Bijvoorbeeld Groeiscenario 5%, Groeiscenario 10% en Groeisce-
nario 15%. Bovendien kunt u afwijkende groeiscenario’s plannen 
voor uw bedragen en budgetaantallen.

Onbeperkt 
budge� eren
Maak per administra-
tie een onbeperkt 
aantal budgetten aan. 
Stel bijvoorbeeld ver-
schillende budgetten 
op voor een lage en 
hoge groeiverwach-
ting. Wijzig ook snel 
budgetbedragen in 
een keer.

Op elk niveau
Budgetteer op elk gewenst niveau, zoals op grootboekrekening, 
grootboekrekening en kostenplaats, grootboekrekening en kos-
tensoort, en grootboekrekening, kostenplaats en kostensoort 
(met de module Uitgebreide kostenanalyse).

Ieder verantwoordelijk voor eigen budget
Verdeel de budgetverantwoordelijkheid door budgethouders toe 
te wijzen aan budgetregels.

Uitgebreide rapportages
Gebruik de uitgebreide rapporten en vergelijkingen van uw bud-
getcijfers met de werkelijke cijfers, die op elk gewenst tijdstip en 
op basis van uitgebreide selectie criteria zijn af te drukken. Per 
jaar of per periode, en voor één kostenplaats, een reeks kosten-
plaatsen of alle kostenplaatsen.

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

Vertrouw op de module Budge� ering II.

Voor iedereen 
die vooraf 

verschillende 
prognoses wil 
maken en op 
elk moment 

zicht wil hebben 
op mogelijke 
afwijkingen.
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Uitgebreide rapportages
Gebruik de uitgebreide rapporten en vergelijkin-
gen van uw budgetcijfers met de werkelijke cij-
fers, die op elk gewenst tijdstip en op basis van 
uitgebreide  selectiecriteria zijn af te drukken.  
Per jaar of per periode, en voor één kostenplaats, 
een reeks kostenplaatsen of alle kostenplaatsen.

Uw voordeel
Goed zicht op de prestaties van uw  
onderneming, waardoor u perfect kunt 
inspringen op kansen en u tijdig kunt 
bijsturen in geval van tegenvallende 
resultaten.
Heldere vergelijkingen van uw actuele  
prestaties met uw budgetcijfers en met uw 
werkelijke cijfers van vorig jaar.
Grote tijdbesparingen  door het gemak  
waarmee u een budget aanmaakt en 
aanpast.

Uitbreidingsmodules
U kunt Budge� ering I uitbreiden met 
Budge� ering II.

Kosten
U investeert € 195,- voor Budge� ering I.
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Uw voordeel
Goed zicht op de prestaties van uw  
onderneming, waardoor u kunt inspringen 
op kansen en u kunt bijsturen in geval van 
tegenvallende resultaten.
Heldere vergelijkingen van uw actuele  
prestaties met uw budgetteringsscenario’s 
en uw werkelijke cijfers van vorig jaar.
Grote tijdbesparingen door de fl exibiliteit  
waarmee u budgetten aanmaakt, aanpast 
en vergelijkt.
Niet alleen op bedragen maar ook op  
aantallen budgetteren, waardoor u op 
nog meer zaken kunt bijsturen. Denk 
bijvoorbeeld aan de budgettering van 
kubieke meters gas voor kastuinders of 
zwembadbeheerders.

Uitbreidingsmodules
U kunt Budge� ering II uitbreiden met de module 
Controllers Desk en/of de module Uitgebreide 
kostenanalyse.

Kosten
U investeert € 595,- voor Budgetering II.

Wilt u als non-profi t-
organisatie de stam-
gegevens van uw debi-
teuren uitbreiden met 
velden die voor uw 
organisatie van belang 
zijn? Met de module 
BusinessModeller Fi-
nancieel voegt u zelf 
een tabblad Donateur 
toe, waaronder u alle gewenste velden kunt aanmaken. Bijvoor-
beeld voor wervingsacties, lidmaatschap en type donateur.

Velden toevoegen
Breid AccountView uit met eigen velden. Dit is handig als u extra 
informatie wilt opslaan. Voeg bijvoorbeeld een veld Accountma-
nager toe aan de stamgegevens van debiteuren. 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 Financieel.

Voor iedereen 
die zonder

programmeer-
kennis

AccountView 
wil uitbreiden

met eigen velden.
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