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aCCountView Voor winDows aLGeMeen

Met de module Dynamic Offi ce kunt u snel en eenvoudig vanuit 
AccountView fi nanciële rapporten en wijzigingen invoegen en 
bijwerken in Microsoft Offi ce. Zo houdt u uw gegevens, rappor-
ten en analyses in Word of Excel altijd up-to-date.

De module Dynamic Offi ce is een onmisbaar hulpmiddel als u 
gegevens uit AccountView wilt omzetten in een overzichtelijke en 
vlotte presentatie in Word of Excel. Bovendien kunt u uw presen-
tatie door de dynamische koppeling automatisch van de meest 
actuele gegevens uit AccountView voorzien.

Dynamische koppeling
Gebruik moeiteloos de gegevens uit 
AccountView voor uw presentaties in 
Word en uw analyses in Excel, waar-
bij de gegevens uit Word en Excel 
dynamisch zijn gekoppeld aan de Ac-
countView-gegevens. Zo kunt u uw 
fraaie rapporten in Word en Excel au-
tomatisch voorzien van de laatste ge-
gevens uit AccountView. Hernoem, 
verplaats en kopieer bovendien Word- en Excelbestanden zonder 
de dynamische koppeling met AccountView te verbreken.

Wilt u uw � nanciële rapportages uit AccountView professionaliseren
in Word en Excel zonder iedere keer opnieuw het wiel uit te vinden?

Dan is de module Dynamic O�  ce uw steun en toeverlaat.

Voor iedereen die
vakkundige 
rapporten

wil opstellen 
vanuit

AccountView in
Word en Excel.
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aCCountView Voor winDows aLGeMeen

Wie wil er niet eens een sleutelveld als debiteurcode, artikelnummer of grootboekrekeningnummer wijzigen? 
De module Sleutelvelden wijzigen biedt u die functionaliteit, met de module Implementatie Toolkit breidt u deze 

functionaliteit verder uit.

Sleutelvelden wijzigen
Deze module is een van de echte praktijkmodules van 
AccountView. Met de module bent u in staat om struc-
tuurwijzigingen, zoals hierboven genoemd, in één keer 
door de hele administratie uit te voeren. De module 
wordt geleverd inclusief een uitgebreide logboekfunctie.

Implementatie Toolkit
Met de module Implementatie Toolkit breidt u de functiona-
liteit van de module Wijzigen sleutelvelden nog verder uit. 
Zo is het mogelijk om sleutelveldseries aan te maken. Dit zijn 
batchopdrachten waarin in één keer meerdere sleutelvelden 
kunnen worden gewijzigd. Deze sleutelveldserie kan per ad-
ministratie worden toegepast. Zo is het mogelijk om een se-
rie te maken met gewijzigde grootboekrekeningnummers en 
deze vervolgens per administratie uit te voeren.

Daarnaast is het mogelijk om in één keer ook niet-sleutelvelden in 
een administratie te wijzigen. Zo kunt u in één keer voor het hele 
debiteurenbestand, of een selectie hiervan, de betalingsconditie of 
kredietlimiet wijzigen.

Als laatste is het mogelijk om in één keer meerdere regels te verwij-
deren. Alle niet actieve debiteuren en eenmalige leveranciers? Met 
een druk op de knop is uw administratie opgeschoond.

Kosten
U investeert € 395,- voor de module Sleutelvelden wijzigen en € 200,- voor 
Implementatie Toolkit. De module Implementatie Toolkit is een uitbrei-
ding op de Business versie en module Sleutelvelden wijzigen.
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“Sleutelvelden 
eenvoudig wijzigen 

door de hele 
administratie”

Altijd up-to-date
Gebruik altijd de meest actuele gegevens uit Ac-
countView voor uw rapporten in Word en uw 
analyses in Excel, zonder dat uw opmaak ver-
loren gaat. Wilt u een bestaande Excel-analyse 
vanuit een andere invalshoek bekijken? Pas snel 
de instellingen in AccountView aan en werk met 
een druk op de knop het werkblad bij. 

Perfecte � exibiliteit
Voeg gegevens uit AccountView in per veld, per 
regel en per venster in uw Word- en Excel-rap-
porten. Gebruik in uw rapporten ook de velden, 
vensters en menu’s die u met de module
BusinessModeller hebt toegevoegd.

Administratie-gebonden of administra-
tie-ona� ankelijk

Kies voor een administratie-gebonden koppeling 
als u uw rapporten wilt beschermen tegen cijfers 
uit een andere administratie. Vertrouw op een 
administratie-onafhankelijke koppeling als u met 
één zorgvuldig ingericht rapport meerdere rap-
porten wilt opstellen. Bijvoorbeeld als u maan-
delijks een fi liaal of vestigingsrapportage moet 
doen.

Uw voordeel
Stabiele en betrouwbare koppeling met  
de uitgebreide rapportagemogelijkheden 
in Microsoft Offi ce dankzij de COM-
technologie.
Optimaal gebruiksgemak doordat u één  
rapport voor meerdere administraties kunt 
gebruiken.
Ongekende fl exibiliteit doordat u uw  
rapportage kunt opmaken terwijl u nog aan 
de cijfers werkt. 
Tijdwinst doordat u rapportages slechts  
een keer hoeft op te stellen voor herhaald 
gebruik.
Altijd actuele rapporten doordat gegevens  
uit AccountView automatisch worden 
geactualiseerd in Word of Excel.
Rapportage van alle informatie in  
AccountView, inclusief de velden, 
vensters en menu’s die u met de module 
BusinessModeller hebt toegevoegd.

Kosten
U investeert € 895, -  voor Dynamic O�  ce.
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