
w

aCCountanCY

Software GroepAccount

 Account Software B.V.

   Veenendaal

   Schiphol-Rijk

   Eindhoven

   Zwolle

   De Goorn

finanCieeL
reLatiebeHeer
HanDeL & LoGistieK
ProJeCten & uren
aCCountanCY

ACCOUNT SOFTWARE GROEP
Postbus 1091
3900 BB  Veenendaal

www.accountsoftware.nl
sales@accountsoftware.nl

versie 06-2013

uren & declaraties 
accountancy  
 accountview

business software

 s t B



aCCountView Voor winDows aCCountanCY

Met de module Uren & De-
claraties Accountancy hebt 
u goed zicht op de werk-
zaamheden die uw mede-
werkers voor cliënten uit-
voeren. Hiervoor voert u de 
werkzaamheden en uren 
eenvoudig naar rapporta-
gejaar in. Door dit onder-
scheid ook in de declaratie 
op te nemen, is de declaratie ook voor uw cliënten duidelijk.

Met de module Uren en Declaraties Accountancy beschikt u over 
specifi eke rapportages die u als accountant nodig hebt. Zo kunt 
u eenvoudig een meer- en minderwerklijst opvragen, waarop u 
in een oogopslag ziet wat er per cliënt of medewerker aan uren 
is gewijzigd.

Nieuwe projecten aanmaken
Kopieer met gemak al uw lopende projecten naar een nieuw pro-
ject. Wijzig aan de hand van de handige wizard snel de begin- en 
eindtijd. Transformeer zo de projectcode en omschrijvingen, bij-
voorbeeld alle 2007-projecten in 2008. Wijzig ook snel de pro-
jectstatus of het percentage gereed.

Sjabloonprojecten
Laat het aanmaken van projecten via een sjabloon verlopen als u 
vaak een zelfde soort project gebruikt. Bespaar op deze manier 
tijd en voorkom fouten, want de juiste projectdeclaratie-methode 
en projectstatus worden automatisch ingevuld.

Invalshoek rapportagejaar
Boek bij het invoeren van uren en kosten op eigen gekozen invals-
hoeken. Bijvoorbeeld op een bepaald project (Jansen Groothan-
del) en/of rapportage-jaar (2008). Gebruik deze invalshoeken ook 
voor uw rapportages en facturatie.

Bestaat uw omzet voornamelijk uit uren? En bent u op zoek naar een oplossing die niet alleen 
met uw uren en declaraties uit de voeten kan, maar ook aan uw eisen aan � exibiliteit en 
rapportage tegemoetkomt? Reken dan op de module Uren & Declaraties Accountancy.

Voor het moderne 
administratie- en 

accountants-
kantoor dat op 

een � exibele 
manier uren wil 

registreren en 
factureren.
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Focus op fouten
Omdat u bij alle controles het gewenste resultaat 
vastlegt ziet u, door de ‘stoplicht functie’, na het 
uitvoeren van de controles precies welke contro-
les een ongewenst resultaat geven. Zo hoeft u 
bij groen licht bijvoorbeeld geen tijd te besteden 
aan de controle op aansluiting van de vaste ac-
tiva met het grootboek. Rood licht waarschuwt 
u dat er iets niet klopt, bijvoorbeeld dat er een 
negatieve kas is opgetreden. U zoomt direct in 
op deze controle en focust dus uitsluitend op 
de fouten die in de administratie zijn geconsta-
teerd.

Wijzigingen altijd gesignaleerd
U wilt constante kwaliteit. U wilt het dus ook 
signaleren als er in een voorgaande rapporta-
geperiode – na het uitbrengen van een rapport 
– nog wijzigingen zijn doorgevoerd. Samenstel-
assistent I wijst u hierop en adviseert u de ad-
ministratie over een bepaalde rapportageperiode 
nogmaals met de standaardcontroles te toetsen. 
Zo werkt u in de loop van het jaar ‘opgeruimd’ 
naar het jaarwerk toe en zijn alle rapportageperi-
odes die achter u liggen voor 100% in orde.

Automatische dossieropbouw
Bij het toetsen van een administratie worden – 
bij koppeling met AccountViewWerkprogramma 
– alle controlerapportages automatisch als PDF 
document aan de corresponderende werkpro-
gramma items gekoppeld. Er vindt dus een vol-
ledig automatische dossieropbouw van alle on-
derliggende stukken plaats. 

Uw voordeel
Geautomatiseerde toetsing van uw  
cliëntadminstraties op juistheid.
Effi ciëntie: uitsluitend tijd en aandacht  
besteden aan die aspecten waarvoor dat 
nodig is.
Concurrentievoordeel doordat u met  
hetzelfde aantal mensen meer kunt doen en 
een hogere kwaliteit levert.
Signaalfunctie wanneer er wijzigingen in een  
administratie zijn aangebracht in periodes 
waarover u al een rapport of aangifte heeft 
uitgebracht.
Automatische dossier opbouw bij koppeling  
aan AccountView Werkprogramma.

Uitbreidingsmodules
U kunt Samenstel-assistent I+II uitbreiden met de 
module Werkprogramma.

Kosten
U investeert € 1.250, - voor Samenstel-assistent I. 
U investeert € 1.750, - voor Samenstel-assistent II.
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Werkt u met de module 
Uitwerkenkolommenba-
lans, dan beschikt u over 
een duidelijk overzicht van 
uw rekeningschema met 
de saldi van beginbalans, 
mutaties en voorafgaande 
journaalposten. Bovendien 
kunt u eenvoudig instellen 
over welke perioden u uw 
kolommen balans wilt be-
oordelen en op welk niveau 
u subtotalen wilt zien. 

De module Uitwerkenkolommenbalans biedt u uitgebreide rap-
portages als Kolommenbalans, Concept-balans en Verlies en 
Winst, Notities grootboekrekeningen en Voorafgaande journaal-
posten, en ook een overzicht van alle gemaakte voorafgaande 
journaalposten.

Overzichtelijk venster
Bekijk uw kolommenbalans in een overzichtelijk venster. Vind 
hierin niet alleen uw grootboekrekeningnummers en omschrijvin-
gen terug, maar ook uw beginbalans en debet- en creditbedra-
gen van voor en na voorafgaande journaalposten. Stel zelf het 
niveau in waarop de grootboekrekeningen in subtotalen worden 
gepresenteerd, waarbij de subtotalen in een aparte kleur worden 
getoond. Vraag vanaf de grootboekrekeningen én de subtotalen 
direct de grootboekkaarten op het scherm op. Plaats bovendien 
de grootboekkaart naast de kolommenbalans op het scherm en 
zie in één oogopslag alle mutaties wanneer u door de kolom-
menbalans heen loopt. 

Voorafgaande journaalposten analyseren
Zet uw opmerkingen razendsnel om in voorafgaande journaal-
posten en notities. Zie zo meteen wat het gevolg is van uw jour-
naalposten en probeer zonodig een paar varianten uit. Analyseer 
ook het effect van combinaties van boekingen door posten aan 
en uit te zetten. 

Zoekt u functionaliteit om e�  ciënt om te gaan met voorafgaande journaalposten? 
Kies dan voor de module Uitwerken kolommenbalans .

Voor de 
accountant die bij 

het controleren 
en corrigeren 

van cliënt-
administraties 

alle voor-
afgaande 

journaalposten 
netjes gescheiden 

wil houden.
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Rapporten 
Maak gebruik van de verschillende rap-portage-
mogelijkheden. Houd goed zicht op het verloop 
van de facturatie naar uw cliënten aan de hand 
van het Declaratieoverzicht. Vind hierin de ge-
gevens zowel in aantallen als bedragen terug. 
Zie ook wat u nog moet factureren en wat u in 
het verleden hebt gefactureerd, geannuleerd of 
doorgeschoven. Gebruik het rapport Declaratie-
resultaat om vanuit verschillende invalshoeken 
en op verschillende niveaus naar het declara-
tieresultaat te kijken. Kijk zo na bij welke klant 
veel is geannuleerd. Ga met behulp van de Meer/
minderwerklijst na wat u aan extra uren hebt 
gefactureerd en of u uren op een project hebt 
afgeboekt.

Uw voordeel
Op eenvoudige wijze gemaakte uren  
onderscheiden naar rapportagejaren, zowel 
in de rapportages als in de declaraties.
Nieuwe projecten aanmaken op basis van  
projectsjablonen, waardoor u sneller kunt 
werken en fouten voorkomt.
Gedetailleerd inzicht in het resultaat  
van het declaratieproces dankzij de 
uitgekiende rapporten waarop zowel het 
declaratieresultaat als het meer/minderwerk 
wordt getoond.
Goede dienstverlening naar uw cliënten toe,  
omdat u snel kunt nagaan wat gedecla-
reerd, doorgeschoven en geannuleerd is.

Uitbreidingsmodules
Uren & Declaraties Accountancy is een uitbrei-
ding op de module Uren & Declaraties. 

Kosten
U investeert € 695, - voor Uren & Declaraties
Accountancy.
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