
AccountView Team

Account Software B.V. · Newtonstraat 30, Veenendaal · tel. 0318-554680 · sales@accountsoftware.nl

www.accountsoftware.nl
Veenendaal · De Goorn · Amsterdam · Eindhoven · Zwolle

15

AccountView Team: Solide oplossing
 

AccountView Team is een compleet boekhoudpakket voor organisaties 

die meer uit hun bedrijfsadministratie willen halen. De software is zowel 

lokaal als online te gebruiken. De basisuitvoering voor twee gebruikers is 

ideaal voor startende en snelgroeiende ondernemingen. 

Voor ondernemers die meer willen dan alleen een solide oplossing voor 

de financiële administratie, biedt AccountView Team daarnaast flexibele 

uitbreidingsmogelijkheden. Denkt u bijvoorbeeld aan aanvullende 

modules voor:

· Inkoop, verkoop en voorraadadministratie

· Projecten- en urenregistratie  

· Relatiebeheer

Ook koppelt AccountView Team eenvoudig met uiteenlopende (branche-)

pakketten en wisselt het probleemloos gegevens uit met de accountant. 

Zo integreert u meerdere bedrijfsprocessen op efficiënte wijze en naar 

behoefte in één systeem! 

Huren, aanschaffen en in de cloud
 

Uiteraard beschikt AccountView Team over alle functionaliteit die u van 

een compleet boekhoudpakket mag verwachten. U kunt AccountView 

Team 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 Team: 

• Als ze een gebruiks- 

vriendelijk boekhoud-

pakket zoeken, dat 

flexibel aanpasbaar 

is aan veranderende 

bedrijfsbehoeften. 

• Als ze hun financiële 

administratie 

willen inzetten als 

bedrijfsinformatiesysteem 

om betere beslissingen te 

kunnen nemen. 

• Als ze processen willen 

optimaliseren voor betere 

wendbaarheid van de 

onderneming, korte lijnen 

en snelle reactietijden.
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· Twee gelijktijdige gebruikers

· Onbeperkt aantal administraties

· Kostenplaatsen

· Vreemde valuta

· Uitgebreide standaardrapportages

· Verslaglegging voor eigen rapportages

· Aanmaningen (ook per e-mail)

· Uitgebreid debiteurenbeheer

· Budgettering

· Periodieke boekingen, voor herhalingsboekingen

· Automatische betalingen

· Inlezen van bankafschriften (één bank)

AccountView Team 

PROJECTEN EN UREN
(€ 85,- extra per maand)  

 

Onder andere:

· Projecten budgetteren

· Kosten op projecten 

boeken

· Uren en kosten op 

projecten direct factureren

· Uren invoeren in 

weekstaten

· Eenvoudig declaraties 

opstellen

AccountView Team  

HANDEL 

(€ 100,- extra per maand)  

 

Onder andere:

· Registratie van voorraad  

o.b.v. voorraadaantallen

· Backorderadministratie

· Verzamelorders

· Inkoopadministratie en 

besteladviezen

Huren
AccountView Team 

wordt in verschillende 

huurbundels aangeboden. 

De standaardbundel is 

beschikbaar voor € 87,-  

per maand. 

Met de AccountView Team 

Standaard huurbundel 

beschikt u over onder 

andere:

AccountView Team aanschaffen
De AccountView Team basislicentie is beschikbaar vanaf 

€ 1.870,- en aanvullend uit te breiden met losse modules. 

Voor een volledig overzicht van de mogelijkheden, verwijzen 

wij u naar onze website: www.accountsoftware.nl/software/

producten/accountview/accountview-team.

AccountView Team 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 € 37,00 per gebruiker 

per maand. Kijk voor meer informatie op  

www.accountsoftware.nl/hosting.

De standaard huurbundel is uit te breiden met losse modules  

of met aanvullende bundels, waaronder:  

AccountView Team 

FINANCIEEL 

(€ 85,- extra per maand)  

 

Onder andere:

· Uitgebreide budgettering

· Vaste activa

· Meerdere boekjaren

· Transitorische posten

· Subtotalen in eigen 

rapportages

· Toegangsrechten instellen

€ 87,-  
p/m

nd

AccountView Team 

FACTURERING  

(€ 35,- extra per maand)  

 

Onder andere:

· Artikelbestand

· Lay-outgenerator

· Automatische boekingen in 

de financiële administratie

· Elektronisch factureren in 

PDF en UBL 2.0

MEEST GEKOZEN


