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Met de module Vaste activa I hebt u een perfect beheer over uw 
vaste activa, want met deze module registreert u eenvoudig uw 
vaste activa, inclusief aanvullende gegevens en snelkoppelingen 
naar bijbehorende documenten. Bovendien kunt u meteen de ge-
wenste afschrijvingsme-
thode vastleggen voor 
automatische afschrij-
vingsboekingen.

De module Vaste activa I 
bespaart u veel tijd, door-
dat u heel eenvoudig uw 
afschrijvingsboekingen 
kunt automatiseren.

Complete registratie
Registreer snel en makkelijk uw vaste activa, inclusief aanschaf- 
en verkoopdatum, serienummer, locatie, kostenplaats, afbeel-
ding, snelkoppelingen naar bijbehorende documenten – zoals 
contracten en onderhoudsovereenkomsten – en eventuele op-
merkingen.

Eenvoudig en compleet beheer van uw vaste activa? Met de module Vaste activa I 
registreert u uw bedrijfsmiddelen in uw bedrijfsadministratie en laat u het verwerken 

van afschrijvingen aan AccountView over.

Voor iedereen 
die de 

administratie van 
bedrijfsmiddelen 

wil 
automatiseren.
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Internationaal handel doen
Leg eenvoudig uw inkoopprijzen vast in Japanse 
Yen en uw verkoopprijzen in Amerikaanse Dol-
lars. Reken bovendien de factuurbedragen van 
uw debiteuren automatisch om tegen de juiste 
dagkoers, zodat u elke debiteur een factuur 
stuurt in de eigen valuta.

Uitgebreide rapportagemogelijkheden
Produceer overzichten van de huidige koersen 
per valuta, valutadata en koersen per valuta. 
Krijg bovendien overzicht op herwaarderingen 
en genereer snel de balans en de verlies- en win-
strekening. Druk vervolgens uw verslagen af in 
elke gewenste valuta.

Valutaverschillen apart boeken
Boek valutaverschillen en gebruikelijke verschil-
len, zoals betalingskortingen en bankkosten, 
gescheiden af. Zie zo precies welk deel van de 
verschillen is toe te schrijven aan koersschomme-
lingen.

Uw voordeel
Het eenvoudig voeren van uw dagboeken in  
vreemde valuta.
Een duidelijk overzicht van uw valutapositie,  
waardoor u altijd perfect zicht hebt op uw 
valutarisico’s en u beschikt over uitgebreide 
kwartaalrapportages.
Groot gebruiksgemak, doordat u de  
rekeningcourantrekeningen van buitenlandse 
dochterondernemingen in vreemde valuta 
kunt bijhouden en u probleemloos saldo’s 
onderling kunt verrekenen.
Optimaal relatiebeheer, doordat uw klant  
een factuur ontvangt in de eigen valuta en 
hij deze in elke gewenste valuta kan betalen.
Handige valutacalculator voor het  
omrekenen van valutabedragen.

Kosten
U investeert € 895,- voor Uitgebreide vreemde 
valuta.
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Met de module Vaste activa II kunt u niet alleen afschrijven op 
basis van boekwaarde of aanschafwaarde, maar ook op basis van 
annuïteiten, sum of the year digits, degressieve afschrijving, een 
vast bedrag of geen afschrijving.

Met de module Vaste activa II beschikt u naast een commerci-
ele ook over een fi scale afschrijvingsmethode. Dit onderscheid 
is in alle standaardfunctionaliteit van de module doorgevoerd. 
Dus ook bij de rapportage en het genereren van afschrijvingen. 
Zo vraagt u met een apart rapport de verschillen tussen de com-
merciële en fi scale afschrijvingen op, zodat u op elk moment de 
status van beide kunt analyseren.

Meerdere afschrijvingsmethodes
Maak een keuze uit in totaal zes afschrijvingsmetho-
des: aanschafwaarde minus restwaarde, boekwaar-
de, annuïteiten, sum of the year’s digits, vast bedrag 
(voor werkelijk verbruik) en geen afschrijving (voor 
eenmalige afschrijvingen). Defi nieer eigen afschrij-
vingsmethodes door percentages of bedragen per 
periode te wijzigen.

Tijdens het boeken
Stel vooraf in welke medewer-
kers tijdens het boeken activa 
mogen toevoegen. Scherm 
op deze wijze het toevoegen 
van activa voor onbevoeg-
den. Hebt u hier wel het recht 
toe? Gebruik dan de handige 
wizard waarmee u snel en 
stapsgewijs een nieuw acti-
vum kunt toevoegen zonder 
het boekingsvenster te verlaten. Bijvoorbeeld om investeringen in 
het inkoopdagboek automatisch in te voeren.

Hebt u genoeg van de tijdrovende en aparte berekeningen van � scale afschrijvingen? Met de 
module Vaste activa II is alle informatie centraal beschikbaar en controleerbaar.

Voor iedereen 
die veel duurzame 
bedrijfsmiddelen

hee�  of 
verschillende 

afschrijvingstypen 
wil gebruiken.

Vrije indeling
Deel alle activa in op één activarekening of geef 
elk activum een eigen rekening (activa, cumula-
tieve afschrijvingen, afschrijvingskosten en ver-
kopen).

Eigen afschrijvingsmethode
Maak uw keuze uit de twee meest gebruikte af-
schrijvingstypen – aanschafwaarde- restwaarde, 
en boekwaarde – of defi nieer uw eigen metho-
des door de afschrijvingspercentages per periode 
te wijzigen.

Diepgaand overzicht
Profi teer van de aparte activakaarten waarop u 
per activum alle boekingen vindt en waarmee u 
weergaven defi nieert en inzoomt op de onderlig-
gende journaalposten.

Uw voordeel
Eenvoudige registratie van uw vaste activa in  
uw fi nanciële administratie.
Enorme fl exibiliteit, doordat u eenvoudig  
aanpassingen kunt doen en u opnieuw een 
of meer periode(n) kunt genereren.
Compleet beeld van uw vaste activa,  
waardoor u altijd de juiste waarde kent van 
uw bedrijfsmiddelen en kunt anticiperen 
op revisies of vervangingen van uw 
bedrijfsmiddelen.
Aanzienlijke kosten- en tijdbesparingen  
doordat de afschrijvingsboekingen zijn 
geautomatiseerd.

Uitbreidingsmodule
U kunt Vaste activa I uitbreiden met Vaste
activa II.

Kosten
U investeert € 250,- voor Vaste activa I.

Vaste aCtiVa i
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