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aCCountView Voor winDows teLebanKieren

Met de module Multirekening telebankieren kunt u afschriften 
van verschillende rekeningen per bank in een keer inlezen en au-
tomatisch over meerdere administraties en dagboeken verdelen. 
Dit levert u een fl inke tijdbesparing op als u meerdere BV’s hebt.

Automatisch verdelen
Verdeel afschriften van verschillende rekeningen bij één bank 
automatisch  over verschillende administraties en dagboeken. Zo 
kunt u vanuit de holdingadministratie periodiek de afschriften 
van al uw dochterondernemingen in een keer inlezen.

Periodieke verwerking
Lees afschriften van één bank voor meerdere administraties pe-
riodiek in, bijvoorbeeld eens per maand. De maximale periode 
verschilt per bank.

Extra functionaliteit
Gebruik de module Inlezen bankmutaties om de afschriften die 
u met Multirekening telebankieren hebt ingelezen, te herkennen 
en te verwerken.

Uw voordeel
Flinke tijdwinst en minder fouten, doordat u de afschriften  
van verschillende rekeningen per bank in een keer inleest 
en automatisch over meerdere administraties en dagboeken 
verdeelt.
Geschikt voor alle banken. 
Goede beveiliging tegen het ongewenst inlezen, doordat u  
een aparte multirekening-overeenkomst met uw bank moet 
afsluiten over het elektronisch inlezen van uw afschriften.

Uitbreidingsmodules
Multirekening telebankieren is een uitbreiding op 
Inlezen bankmutaties.

Kosten
U investeert € 550,- per bankformaat voor 
Multirekening telebankieren.

Hebt u meerdere administraties met meerdere rekeningen bij dezelfde
bank? Met Multirekening telebankieren leest u de mutaties van al deze

rekeningen in een keer in!

Voor iedereen die 
een forse tijdwinst 

wil realiseren
bij het inlezen van 

bankafschri� en
van meerdere
rekeningen.
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Uw voordeel
Flinke tijdwinst en minder fouten, doordat  
u bankafschriften van uw cliënten per bank 
in één keer inleest en automatisch over de 
juiste administraties en dagboeken verdeelt.
Razendsnelle herkenning en verwerking van  
boekingen met behulp van AutoCodering.
Geschikt voor alle banken die Multicliënt- /  
BRI-verwerking ondersteunen.
Goede beveiliging tegen ongewenst inlezen,  
omdat u toestemming van uw cliënten en 
een multicliënt-overeenkomst met de bank 
moet hebben.

Uitbreidingsmodules
Multicliënt telebankieren is een uitbreiding op 
Inlezen bankmutaties.

Kosten
U investeert € 550,- per bankformaat voor 
Multicliënt telebankieren.
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