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aCCountView Voor winDows teLebanKieren

Met de module Inlezen 
bankmutaties leest u uw 
afschriften snel en foutloos 
in. U hoeft niets over te 
typen, u maakt geen type-
fouten en u verwerkt de af-
schriftregels in een keer in 
uw bankdagboek. Boven-
dien hoeft u in de meeste 
gevallen het document-/
factuurnummer, de tegen-
rekening en de debiteur of 
crediteur niet zelf in te voe-
ren, want de module past
autoherkenning toe op de omschrijving van de afschriftregel.

De module Inlezen bankmutaties selecteert voor u de juiste pos-
ten en verwerkt zo op correcte wijze uw afschriftregels. Voor 
afschriftregels die niet worden herkend, legt u autocodes vast. 
Hierin legt u de tegenrekening, debiteur of crediteur vast die 
moet worden ingevoerd als er een bepaalde tekst in de omschrij-
ving van de afschriftregel voorkomt.

Geen typefouten
Lees snel en foutloos uw bankschriften in door de automatische 
herkenning van uw dagboeken en verwerk deze direct in uw fi -
nanciële administratie.

Alles inlezen
Gebruik AutoCodering voor het herkennen en verwerken van 
bankafschriftregels waaraan geen openstaande post ten grond-
slag ligt – zoals cheques of salarisboekingen. Leg hiervoor eenma-
lig de herkenning in autocodes vast, bijvoorbeeld op omschrijving 
of op bankrekeningnummer. Zo kan AccountView deze herken-
ning in de toekomst altijd toepassen en maakt u AccountView 
zelfl erend.

Typ uw bankafschri� en niet langer over! Laat het inlezen en inboeken van
uw bankafschri� en voortaan over aan de module Inlezen bankmutaties.

Voor iedereen die 
snel en foutloos 
bankafschri� en
wil verwerken.
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Foutloze incasso’s
Corrigeer snel en eenvoudig fouten in uw incas-
so-opdrachten vanuit een bankboek.

Uw voordeel
Verbeterde liquiditeit door snellere betaling  
van uw openstaande posten.
Aanzienlijke tijdwinst door de snelheid en  
het automatisme, waarmee u openstaande 
posten int.
Verlaging van uw kosten, doordat u geen  
tijd verliest aan het invullen van formulieren 
en incasso-opdrachten.
Geschikt voor alle banken. 
Betrouwbare bescherming van uw incasso’s  
door de standaardbeveiliging.
Altijd zicht op de stand van zaken van uw  
betalingsverkeer. 

Kosten
U investeert € 495,- voor Automatische incasso.
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Met de module Multicliënt/
BRI telebankieren leest u in 
één keer de elektronische 
bankafschriften van al uw 
cliënten in. AccountView 
herkent vervolgens welke 
afschriften bij welke admi-
nistratie horen.

Met de module Multicliënt/
BRItelebankieren verwerkt 
u transacties van elektro-
nische bankafschriften ra-
zendsnel, omdat Account-
View deze herkent op basis van vaste gegevens. Bovendien kunt 
u met AutoCodes dit herkenningssysteem verfi jnen. Zo kunt u 
met de herkenning op omschrijving of bankrekeningnummer de 
verwerking van transacties volledig automatiseren.

Automatisch verdelen
Verdeel afschriften van verschillende cliënten bij één bank auto-
matisch over verschillende administraties en dagboeken. Lees zo 
periodiek de afschriften van alle cliënten in één keer in.

Afschri� en exporteren
Importeer of exporteer eenvoudig nog niet verwerkte bankaf-
schriften tussen uw vestigingen, bijvoorbeeld wanneer een cliënt 
van vestiging is gewisseld.

Eenvoudige verwerking
Zie in één oogopslag welke boekingsregels door AccountView 
automatisch zijn gecodeerd en welke u nog moet aanvullen. 
Splits ook eenvoudig regels of voeg gegevens als aantallen of 
vennootcodes toe. 

Extra functionaliteit
Profi teer van het gemak dat AccountView transacties herkent op 
basis van vaste gegevens, zoals openstaande posten. Leg boven-
dien AutoCodes aan om het herkenningssysteem te verfi jnen.

Beheert u voor verschillende cliënten meerdere bankrekeningen bij dezelfde bank? 
Met Multicliënt/BRI telebankieren leest u de mutaties van alle cliënten en 

van alle rekeningen in één keer in! 

Voor de 
accountant die 

een forse tijdwinst 
wil realiseren bij 

het verwerken 
van bankboek-

mutaties.
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Automatische vergelijken
Vergelijk ontvangen bedragen met openstaande 
posten van debiteuren, en betaalde bedragen 
met openstaande posten van crediteuren voor 
optimale controle.

Bestandsformaten
Maak gebruik van het grote aantal in te lezen be-
standsformaten, waaronder die van ABN AMRO, 
Commerzbank, FBTO, Friesland Bank, Fortis 
Bank, ING, van Lanschot, Postbank, Rabobank, 
SNS, Waterschapsbank en Telebanking Isabel 
voor België.

Uw voordeel
Flinke tijdwinst door het gemakkelijk inlezen  
en verwerken van uw bankafschriften.
Correcte verwerking van uw bankafschriften  
door het gebruik van meerdere kenmerken 
bij het opzoeken van openstaande posten, 
zoals bankrekeningnummer, factuurnummer, 
debiteur- en crediteurnummer, bedrag, 
postcode en huisnummer.
Direct en snel boeken van deel-  
en verzamelbetalingen, doordat 
Autoherkenning deze tijdens het inlezen 
automatisch voor u kan verwerken. 

Kosten
U investeert € 80,- voor de basismodule Inlezen 
bankmutaties. Per bankformaat investeert u aan-
vullend € 195,- per bankformaat.

Voor AccountView Solo kunt u maximaal één 
bankformaat gebruiken.
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