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aCCountView Voor winDows inteGratie & KoPPeLen

Menu-opties toevoegen
Voeg nieuwe menu-opties probleemloos toe aan 
AccountView, zodat u informatie sneller kunt 
raadplegen. Roep bijvoorbeeld vlug het venster 
Bestemmingen op vanuit het venster Artikelen, 
of activeer met een eigen menu-optie snel een 
koppeling met AccountView. Schakel bovendien 
in combinatie met de module Uitgebreide toe-
gangsbeveiliging II bepaalde menuopties uit voor 
gebruikers die u geen rechten wilt geven op de 
menukeuze.

Direct en altijd te gebruiken
Profi teer van het grote voordeel dat nieuwe vel-
den, tabellen en menuopties zich direct gedra-
gen als een AccountView-onderdeel. Profi teer 
ook van de zekerheid, dat uw wijzigingen dankzij 
de versie-onafhankelijkheid van deze module bij 
een update van AccountView intact blijven.

Uw voordeel
Onbeperkte mogelijkheden om  
AccountView tegen lage kosten en zonder 
programmeerkennis op verschillende niveaus 
uit te breiden tot een oplossing op maat.
Geschikt om uitbreidingen te realiseren in  
alle onderdelen van AccountView.
Uitgekiende functionaliteit doordat nieuwe  
gebruikersvelden, tabellen of menuopties 
onmiddellijk een geïntegreerd onderdeel 
worden van AccountView.
Speciale cursus die u snel wegwijs maakt in  
het aanpassen van AccountView.
Handige setup-wizard waarmee u niet alleen  
eenvoudig wijzigingen kunt distribueren 
naar andere gebruikers, maar waarmee u 
ook zelf een duidelijke scheiding kunt maken 
tussen ontwikkel- en testomgeving.

Uitbreidingsmodules
BusniessModeller Compleet bevat alle losse Busi-
nessModeller modules, de module BM/SDK 
CAL en de COM/CAL. U kunt BusinessModel-
ler Compleet uitbreiden met de BusinessReporter 
modules.

Kosten
U investeert € 2.500,- voor BusinessModeller 
Compleet.

Met de module Acccount-
View COM Client Access 
Licence koppelt u uw bran-
cheoplossing moeiteloos 
aan uw fi nanciële boek-
houding in AccountView. 
Daarbij kunt u erop rekenen, 
dat de verkoopnota’s uit uw 
brancheoplossing altijd in 
een apart dagboek in Ac-
countView terechtkomen. 
Zo kunt u altijd snel nagaan 
waar een verkoopnota van-
daan komt!

Met andere pakke� en
Integreer uw boekhouding in AccountView met de software van 
andere leveranciers. Koppel het zo eenvoudig met een branche-
oplossing of maatwerkpakket voor bijvoorbeeld de autobranche, 
agrarische sector of reisbureau’s.

Perfecte samenwerking
Reken erop dat gegevens verwerkt in uw brancheoplossing auto-
matisch in uw fi nanciële boekhouding worden bijgewerkt. Wees 
er bovendien verzekerd van dat updates en uitbreidingen van Ac-
countView geen gevolgen hebben voor de koppeling. 

Wilt u uw brancheoplossing koppelen aan uw � nanciële boekhouding
in AccountView? De module AcccountView COM Client Access Licence

biedt u uitkomst.
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Met de module Stamgegevens- en 
mutatie-import maakt u eenvoudig 
zelf importdefi nities voor het impor-
teren van gegevens uit diverse be-
standsformaten. Naast gangbare for-
maten als Excel, DBF, en ASCII kunt u 
ook bestanden in formaten als XML, 
dBase, FoxBase, FoxPro, ODBC im-
porteren.

Met de module Stamgegevens- en 
mutatie-import legt u eenmalig de importde-
fi nities vast. Hierdoor is het voor uw mede-
werkers eenvoudig om gegevens te importe-
ren. Want zij hoeven alleen het te importeren 
bestand te selecteren en de import wordt au-
tomatisch uitgevoerd.

Snel en eenvoudig
Gebruik de handige wizard om alle informatie voor het impor-
teren van gegevens vast te leggen in importdefi nities. Pas deze 
defi nities vervolgens altijd snel toe, omdat u ze gewoon uit het 
menu kunt kiezen.

Twee tabellen
Importeer eenvoudig één mutatiebestand in twee gerelateerde 
tabellen: de bladzijden en de regels.

Regels overslaan
Gebruik selecties om regels over te slaan die aan bepaalde crite-
ria voldoen. Sla bijvoorbeeld bij het importeren van tekstbestan-
den inleidende beginregels – zoals titels of kolomomschrijvingen 
– automatisch over. Geef bovendien met de intelligente dupli-
caatafhandeling aan wat er moet gebeuren als stamgegevens al 
voorkomen.

Wilt u snel en zonder programmeren de gegevens uit andere applicaties importeren in 
AccountView? Vertrouw dan op de module Stamgegevens- en mutatie-import.
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Uw voordeel
Perfecte samenwerking tussen uw  
branchesoftware en uw boekhouding in 
AccountView.
Betrouwbare koppeling omdat deze bij een  
update van AccountView intact blijft.
Altijd actuele gegevens in beide applicaties  
vanwege de automatische en foutloze 
gegevensuitwisseling.

Kosten
Voor AccountView Solo investeert u € 175,- voor 
de module COM Client Access License, voor Ac-
countView Team € 350,- en voor AccountView 
Business € 495,-.
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