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aCCountView Voor winDows HanDeL

Uw voordeel
Effi ciënte verwerking van uw balieverkopen,  
omdat u werkstations kunt inrichten als 
kassa’s.
Krachtige koppelingsmogelijkheden met  
andere hardware en software, zoals Point of 
Sale-software en kassa-apparatuur.
Perfecte ondersteuning van meerdere  
betaalwijzen, waaronder contante betaling, 
pinbetaling en betaling per creditcard of op 
rekening.

Uitbreidingsmodules
Baliefacturering is een uitbreiding op de module 
Facturering I.

Kosten
U investeert € 350,- voor Baliefacturering.

Wilt u als organisatie de stamgegevens van uw artikelen uitbrei-
den met velden die voor uw organisatie van belang zijn? Met 
de module BusinessModeller Handel voegt u zelf velden toe aan 
bijvoorbeeld de stamgegevens van artikelen. Maak zo een veld 
aan om de kwaliteitsklasse en garantietermijnen van uw artikelen 
vast te leggen.

Velden toevoegen
Breid AccountView uit met eigen velden. Dit is handig als u ex-
tra informatie wilt opslaan. Voeg bijvoorbeeld een veld Kleur- en 
kwaliteitsinformatie in het artikelbestand toe. 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 Handel.

Voor iedereen 
die zonder

programmeer–
kennis

AccountView 
wil uitbreiden

met eigen velden.
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Met de module BusinessDimensions Handel maakt u zelf nieuwe 
subadministraties aan. Bovendien kunt u uw subadministraties 
eenvoudig koppelen aan de gewenste artikelen en grootboekre-
keningen, waardoor u altijd op de juiste subadministratie boekt.

Werkt u met de module 
BusinessDimensions Han-
del? Dan kunt u tot maxi-
maal vijftig verschillende 
extracomptabele gege-
vens registreren. Zo houdt 
u bijvoorbeeld moeite-
loos en geïntegreerd een 
fi lialenadministratie bij, 
inclusief vestigingsplaats 
en omzettarget.

Extra gegevens
Maak zelf naar eigen inzicht subadministraties aan en registreer 
tot maximaal vijftig verschillende extracomptabele gegevens. Ad-
ministreer zo in AccountView alle bedrijfsgegevens die u voor-
heen in aparte bestanden bijhield. Bijvoorbeeld de gegevens van 
uw fi lialen (fi liaal, vestigingsplaats en omzettarget) of van uw 
lease-auto’s (kentekens, kilometers en verbruik).

Eenmalige opzet
Zet één keer een subadministratie op en gebruik die vervolgens in 
elke administratie. Gebruik bovendien uw subadministratie pro-
bleemloos na eventuele updates of uitbreidingen.

Flexibel gebruik
Gebruik per administratie dezelfde subadministratie, maar leg per 
administratie andere lijsten met invoerwaarden voor de subad-
ministratievelden vast. Gebruik bijvoorbeeld voor elk fi liaal een 
aparte administratie met dezelfde subadministraties, maar voer 
per fi liaal andere lijsten met vestigingsplaatsen en omzettargets 
in.

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. De module 
om uw eigen specifi eke velden in alle 
handelsmodules toe te voegen.

Uitbreidingsmodules
Wij adviseren BusinessModeller Handel uit te 
breiden met BusinessReporter Handel.

Kosten
U investeert € 895,- voor BusinessModeller 
Handel.
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