
 

Excel addin voor AccountView 

Maakt u voor uw eigen rapportages gebruik van Excel? En wilt u voor uw rapportages gebruik 
maken van de gegevens zoals u deze in AccountView heeft vastgelegd? 

U kunt het eenvoudig realiseren met de 

AccountView Excel Addin voor AccountView. 
 
Hoe werkt het? 

De AccountView Excel addin module is 

ontwikkeld als een uitbreiding voor Microsoft 

Excel. Met behulp van deze uitbreiding bent u 

in staat om op een eenvoudige wijze 

gegevens op te vragen uit AccountView uit 

zelfs meerdere administraties in hetzelfde 

Excel werkblad met behulp van een set 

functies ten behoeve van bijvoorbeeld 

consolidatierapporten. Belangrijke functies 

zijn WBAL() en WBALCOST() waarmee u 

grootboek periodecijfers of de combinatie van 

grootboek en kostenplaats periodecijfers 

eenvoudig kunt opvragen. 

 

Voorbeeld WBAL functie aanroep in Excel 

 

 

U krijgt diverse voorbeeldbestanden 

meegeleverd om snel aan de slag te kunnen 

gaan.  

 

De Excel addin voor AccountView wordt 

momenteel gebruikt in velerlei branches 

waaronder bij Ernst & Young te Assen. 

 

Veiligheid 

In de situatie waarin niet alle medewerkers 

uit alle administraties gegevens mogen 

opvragen dient u te kiezen voor de COM 

variant van de Excel addin voor AccountView. 

Bij de COM Excel addin bent u verplicht om 

eerst in te loggen vanuit AccountView. Wel is 

de COM variant iets trager als onze ODBC 

variant en bovendien kan het voorkomen dat 

u het aantal gebruikers dat moet kunnen 

werken in AccountView moet uitbreiden.  

 

 

Schermafdruk inlogscherm 

 

Wat zijn de kosten? 

Met de Excel addin voor AccountView 

investeert u € 950,- voor een Team of een 

Business-versie. Voor AccountView Solo kunt 

u de addin aanschaffen voor € 500,-. 

 

U kunt de Excel addin voor AccountView 

gebruiken vanaf AccountView Solo, Team of 

Business. Indien u met de COM Excel addin 

aan de slag gaat dan dient u minimaal de 

AccountView COM-cal uitbreiding in uw 

licentie aanwezig te hebben. Uw dealer kan u 

hier uiteraard in adviseren. 

 

De onderhoudskosten bedragen € 150,- per 

jaar om er voor te zorgen dat uw Excel addin 

ook kan blijven werken in combinatie met 

nieuwere versies van AccountView. 

 

Het aantal beschikbare functies zal verder 

uitgebreid worden. Op onze website kunt u 

terugvinden welke functies momenteel 

aanwezig zijn in de Excel addin voor 

AccountView. 
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