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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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Met de module Busi-
nessDimensions Finan-
cieel maakt u zelf nieu-
we subadministraties 
aan. Bovendien kunt 
u uw subadministra-
ties eenvoudig koppe-
len aan de gewenste 
grootboekrekeningen. 
Koppel zo als non-
profi torganisatie uw 
giftenadministratie aan de omzetrekening giften aan, waarbij u 
eenvoudig het bedrag, de aanleiding en de donateur van de gift 
kunt vastleggen.

Extra gegevens
Maak zelf subadministraties aan en registreer maximaal vijftig 
verschillende extracomptabele gegevens. Administreer zo alle 
bedrijfsgegevens die u voorheen in aparte bestanden bijhield. Bij-
voorbeeld de gegevens van uw producten (verkoop, uitgave en 
garantiedatum).

Flexibel gebruik
Gebruik per administratie dezelfde subadministratie, maar leg per 
administratie andere lijsten met invoerwaarden vast. Gebruik zo 
voor elk fi liaal dezelfde subadministraties, maar voer per fi liaal 
andere lijsten met kentekens, medewerkers, serienummers en 
kleurcodes in.

Optimaal inzicht
Gebruik de informatie in uw subadministraties geïntegreerd met 
uw fi nanciële gegevens voor krachtige analyses en rapportages. 
Stel zo een rapport op van uw benzinekosten per kostenplaats, of 
verreden kilometers per chauffeur.

Houdt u extra gegevens bij in aparte bestanden, 
omdat u deze niet in uw administratie kunt vastleggen? 

Kies dan voor de module BusinessDimensions.

Voor iedereen die 
subadministraties

geïntegreerd
in de bedrijfs-
administratie

wil bijhouden en 
gebruiken.
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Uw voordeel
Aanzienlijke kostenbesparingen en  
fl exibiliteit doordat u AccountView tegen 
lage kosten en zonder programmeerkennis 
zelf kunt uitbreiden met eigen velden.
Uitgekiende functionaliteit doordat  
nieuwe gebruikersvelden onmiddellijk 
een geïntegreerd onderdeel worden van 
AccountView.
Zekerheid dat uw wijzigingen bij een update  
van AccountView intact blijven.
Eigen specifi eke velden, die u zelf kunt  
toevoegen in de Business-uitvoering – 
inclusief in al uw fi nanciële modules.

Uitbreidingsmodules
U kunt BusinessModeller Financieel uitbreiden 
met BusinessReporter Financieel.

Kosten
U investeert € 895,- voor BusinessModeller 
Financieel.
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