
w

aCCountanCY

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

caseware- 
koppeling  
 accountview

business software

 s t B



aCCountView Voor winDows aCCountanCY

Met de module CaseWare-
koppeling behoort het 
handmatig exporteren en 
importeren tot het verle-
den. U hoeft in CaseWare 
alleen de juiste administra-
tie te selecteren en de kop-
peling zorgt ervoor dat u 
altijd over de juiste admini-
stratiegegevens beschikt.

Werkt u met de module 
Caseware-koppeling? Van-
uit CaseWare kunt u dan 
met één druk op de knop de mutaties uit AccountView inlezen 
en uw voorafgaande journaalposten automatisch in AccountView 
laten boeken.

Één druk op de knop
Lees met één druk op de knop alle fi nanciële gegevens van zo-
wel het huidige als eventueel het voorgaande boekjaar vanuit Ac-
countView in CaseWare in en werk deze net zo snel bij. Breng 
met hetzelfde gemak de correcties en voorafgaande journaal-
posten die u in CaseWare hebt gemaakt over naar AccountView. 
Wees er zo van verzekerd dat de uiteindelijke cliëntadministratie 
volledig is. 

Locatie ona� ankelijk 
Profi teer van het feit, dat medewerkers die alleen met CaseWare 
werken AccountView niet op de pc geïnstalleerd hoeven hebben. 
Haal bovendien gegevens eenvoudig over een VPN-verbinding 
van kantoor op.

Veilig
Wissel exportbestanden niet langer uit dankzij de volautomati-
sche koppeling. Lees zo nooit meer verkeerde of oude exportbe-
standen in, waardoor beide pakketten altijd aansluiten.

Wilt u de grootboekmutaties van uw cliënt tot op detailniveau inlezen in CaseWare? 
En wilt u voorafgaande journaalposten verwerkt in CaseWare terugschrijven naar de 
cliëntadministraties in AccountView? Reken dan op de module CaseWare-koppeling.

Voor de 
accountant die 
snel en foutloos 

gegevens in 
CaseWare 
wil inlezen 

en eenvoudig 
voorafgaande 

journaalposten 
wil wegschrijven.
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Kengetallen 
Combineer niet-fi nanciële gegevens met uw 
fi nanciële gegevens en bereken zo kengetallen. 
Haal hiermee het optimale uit uw gegevens. 
Relateer bijvoorbeeld uw omzet aan uw me-
dewerkers en weet zo precies de omzet per 
medewerker.

Ratio’s
Pas speciale berekeningen en formules probleem-
loos toe. Gebruik hiervoor standaardratio’s, zoals 
de quick ratio of current ratio. Of pas eigen ra-
tio’s of cliëntspecifi eke ratio’s toe. 

Uitstekende controle 
Profi teer van de uitstekende controle-mogelijk-
heden. Maak ook eenvoudig eigen controles aan 
en laat AccountView deze toepassen. Heb daar-
bij de zekerheid dat controles altijd consistent en 
volledig worden uitgevoerd, op basis van de wer-
kelijke cijfers van de administratie of op basis van 
ingevoerde budgetten. 

Gestandaardiseerde uitwisseling
Wissel uw rapportagegegevens uit in XBRL-for-
maat. Werk zo volgens algemene standaarden 
en exporteer uw rapportages volgens de Neder-
landse Taxonomie naar de Kamer van Koophan-
del en het CBS. Lees uw rapportages ook pro-
bleemloos in andere administratiepakketten en 
jaarrekeninggeneratoren in.

Uw voordeel
Gebruiksvriendelijke functionaliteit waarmee  
u rechtstreeks vanuit AccountView 
rapportages kunt genereren in Word.
Onbeperkt aantal rapportages van zowel uw  
fi nanciële als niet-fi nanciële gegevens.
Flexibel gebruik van vrije tekst, opmaak,  
tabellen, kengetallen en ratio’s in al uw 
rapportages.
Tijdwinst omdat u tussentijdse rapportages  
in een oogwenk opvraagt.
Uitstekend controle- en management- 
instrument waarmee u grip houdt op de 
fi nanciële situatie van uw cliënten.
Perfecte integratie met Microsoft Offi ce  
doordat u uw rapportages in AccountView 
opbouwt en in Word afdrukt.

Kosten
U investeert € 1.495, -  voor AccountReporter.
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In het controlevenster worden de resultaten van controles per set 
en per periode getoond. Naar ‘groene’ controles hoeft niet meer 
gekeken te worden, de ‘rode’ controles geven aan dat er iets niet 
correct is. Als een controle ‘geel’ is, betekent dit dat er wijzigin-
gen in de brongegevens hebben plaatsgevonden.

Vanuit een controle kan het controlerapport worden opgevraagd. 
Vanuit het controle rapport kan, met behulp van hyperlinks, direct 
worden ingezoomd op de grootboekkaart. De controlerapporten 
tonen uitsluitend de geconstateerde, niet correcte, verschillen.

Controles automatiseren
Samenstel-assistent I neemt u werk uit handen. Bij het toetsen 
van een administratie, voordat u een aangifte, tussentijds rapport 
of jaarrekening uitbrengt, voert u altijd dezelfde routinematige 
controles uit. Deze controles legt u in Samenstel-assistent I vast 
met het gewenste eindresultaat. Voordat u een rapport uitbrengt 
voert u alle controles uit. In enkele minuten heeft u zicht op de 
resultaten, een routine handeling waar u tot nu toe een veelvoud 
van tijd aan besteedde.

Wilt u 75% tijd besparen op het uitbrengen van betrouwbare tussen tijdse rapportages? Wilt 
u uw cliënten snel van een jaarrekening kunnen voorzien, zonder op kwaliteit in te boeten? 

Vertrouw dan op de module Samenstel-assistent I in uw samenstelpraktijk.

Voor iedereen 
die met dezelfde 
capaciteit zijn 
dienstverlening 

wil uitbreiden of 
in een oogopslag 
een indruk wil 
hebben van de 

volledigheid 
en juistheid 

van een cliënt-
administratie
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Uw voordeel
Geen handmatige export en import. 
Informatie tot op detail-niveau  
(journaalposten en grootboeksaldi) in 
CaseWare.
Eenvoudige verversing bij wijzigingen in  
beide pakketten.
Aansluiting beginbalans tussen CaseWare en  
AccountView
AccountView hoeft niet op de pc van de  
gebruiker van CaseWare beschikbaar te zijn.

Kosten
U investeert € 1.195, -  voor CaseWare-koppeling.
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