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AccountView Solo
 

AccountView Solo van Visma Software is een gebruiksvriendelijk 

single-user boekhoudpakket voor de zelfstandige of startende 

ondernemer. Het biedt alle mogelijkheden die voor het voeren van de 

dagelijkse administratie noodzakelijk zijn. Met standaardfunctionaliteit 

als dagboekinvoer en gegevensuitwisseling met de accountant 

en aanvullende mogelijkheden voor facturering, telebankieren en 

aanmaningen is het een compleet pakket voor kleinere bedrijven.

De software is eenvoudig aan te passen aan de behoefte van uw 

organisatie. Het basispakket is bijvoorbeeld uit te breiden met bundels 

of modules, waardoor u alleen betaalt voor functionaliteit die u ook 

daadwerkelijk gebruikt. U kunt bovendien op elk moment, zonder verlies 

van gegevens en zonder dubbele kosten, overstappen van AccountView 

Solo naar AccountView Team voor meer gebruikers en aanvullende 

functionaliteit.

Huren, aanschaffen en in de cloud
 

U kunt AccountView Solo aanschaffen, maar ook huren voor een vast 

bedrag per maand. Tevens kunt u kiezen of u de software wilt installeren 

op uw eigen pc, laptop of netwerk, of dat u AccountView in de cloud 

wilt gebruiken.

Bedrijven kiezen  
AccountView 
Solo van Visma 
Software: 

• Als ze een 

boekhoudpakket 

zoeken voor maximaal 

5 administraties, dat 

eenvoudig is in gebruik 

en flexibel aanpasbaar 

is aan veranderende 

bedrijfsbehoeften. 

• Als ze gebruik maken 

van de diensten van 

een administratie- of 

accountantskantoor en 

hiermee probleemloos 

gegevens willen 

uitwisselen. 

• Als ze branchepakketten 

gebruiken en de 

boekhouding hiermee 

naadloos willen laten 

samenwerken.
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· Eén gebruiker

· Vijf administraties

· Debiteuren vastleggen

· Crediteuren vastleggen 

· Sneller boekingen compleet maken  

met behulp van autocodering

· Standaardrapportages

· Eenvoudige uitwisseling met accountant 

· Cliënt-import en -export inbegrepen

Huren
AccountView Solo 

wordt in verschillende 

huurbundels aangeboden. 

De standaardbundel is al 

beschikbaar voor € 31,-  

per maand.

Met de AccountView Solo 

Standaard huurbundel 

beschikt u over onder 

andere:

Aanschaffen
U kunt bovengenoemde bundels tevens 

aanschaffen. Zo is de AccountView Solo 

standaardlicentie al beschikbaar vanaf 

€ 695,- (over dit bedrag betaalt u tevens 

jaarlijks onderhoud). Indien u ervoor kiest 

om de software aan te schaffen, kunt u 

op elk moment uw licentie uitbreiden met 

aanvullende bundels, maar ook met losse 

De standaard huurbundel is uit te breiden met  

onderstaande aanvullende bundels:  

€ 31,-  
p/m

nd
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COMPLEET
(€ 12,- extra per maand)  

 

U beschikt onder andere over:

· Facturatie ook per e-mail 

· Lay-outs ontwerpen

· Kopiefacturen opvragen

· Bankafschriften inlezen

· Inclusief één bankformaat

· Automatisch betaalbestanden 

aanmaken

· Aanmaningen/herinneringen 

versturen

AccountView Solo 

FACTURERING 

(€ 6,- extra per maand)  

 

U beschikt onder andere over:

· Facturatie ook per e-mail

· Lay-outs ontwerpen

· Kopiefacturen opvragen

AccountView Solo 

TELEBANKIEREN  

(€ 6,- extra per maand)  

 

U beschikt onder andere over:

· Bankafschriften inlezen 

· Inclusief één bankformaat

· Automatisch betaalbestanden 

aanmaken

MEEST GEKOZEN

modules. Neemt u contact op voor meer 

informatie of raadpleeg onze website voor 

een volledig overzicht van de mogelijkheden: 

www.accountsoftware.nl/software/

producten/accountview/accountview-solo.

In de cloud
Wilt u uw software vanaf iedere plek met 

een internetverbinding gebruiken en geen 

zorgen hebben over updates, back-ups en 

virussen? Maak dan aanvullend gebruik 

van onze hostingdienst vanaf € 36,20 

per gebruiker per maand. Kijk voor meer 

informatie op www.accountsoftware.nl/

hosting.

http://www.accountsoftware.nl/software/producten/accountview/accountview-solo
http://www.accountsoftware.nl/software/producten/accountview/accountview-solo
http://www.accountsoftware.nl/hosting
http://www.accountsoftware.nl/hosting

