AccountView COM Server
U ontwikkelt software, maar u hebt geen behoefte aan het ontwikkelen en onderhouden van
gespecialiseerde software voor relatiebeheer, logistiek of financiële administratie. U verkoopt een brancheapplicatie, maar u wilt uw gebruikers niet lastig vallen met facturering en of journaalposten. In dergelijke
gevallen biedt de module AccountView COM Server uitkomst. U beschikt over alle mogelijkheden om
AccountView vanuit uw applicatie aan te spreken via COM.

Wat kan ik ermee?
U overweegt misschien om koppelingen te realiseren via import- en exportfunctionaliteit. Het zijn inderdaad
zeer beheersbare en makkelijk te onderhouden technieken. Maar het levert ook grote nadelen op. Zodra u
tweerichtingsverkeer wilt, hebt u te maken met synchronisatieproblemen. Bij grotere aantallen mutaties kijkt
één partij voortdurend tegen verouderde gegevens aan. En eigenlijk wilt u uw klant helemaal niet opzadelen
met verplichte wekelijkse import- en exportacties.
De module AccountView COM Server is gericht op ontwikkelaars van branche- en bedrijfsapplicaties, die
hun applicaties willen koppelen aan AccountView. Zij kunnen zich dan volledig richten op het eigen product,
en hoeven zich geen zorgen te maken over standaardfunctionaliteit zoals relatiebeheer, logistiek, facturering
of financiële verslaglegging. Als u bijvoorbeeld software levert voor garagebedrijven, kunt u zich richten op
een APK-module, artikelkoppelingen of reparatieregistratie. Zaken als facturering of relatiebeheer kunt u
geheel of gedeeltelijk ‘uitbesteden’ aan AccountView. Waarom zou u het wiel opnieuw uitvinden?
Met deze module kunt u AccountView-objecten, methods en properties rechtstreeks aanspreken vanuit uw
applicatie. Relaties toevoegen, facturen afdrukken, activiteiten aanmaken enzovoort. Belangrijk punt hierbij
zijn de business rules. In tegenstelling tot andere pakketten vormen die een geïntegreerd onderdeel van het
pakket. Het is niet mogelijk om objecten te gebruiken zonder validatie door de business rules. Validatie is
verplicht en onontkoombaar, of u AccountView nu via COM of via de gebruikersinterface aanspreekt. Dit
garandeert stabiliteit en betrouwbaarheid.
Het unieke van AccountView COM Server is de versie-onafhankelijkheid: bij een update van AccountView
blijft uw COM-koppeling intact. Vanzelfsprekend ontbreken de handige extra’s niet. Daarmee kunt u
bijvoorbeeld automatisch AccountView-scripts genereren vanuit AccountView-vensters, of objectinformatie
interactief bekijken.
AccountView gaat ervan uit dat iedereen datgene moet doen waar hij het beste in is. U bent een expert in uw
toepassing of in uw branche. AccountView beschikt over dertien jaar ervaring in business software. Wij
wagen ons niet op uw terrein. En als u geen tijd hebt om zich op ons terrein te begeven, bieden we met
AccountView COM Server de perfecte oplossing voor een goede samenwerking.
De gebruikersversie van AccountView COM Server is de module COM Client Access Licence. Gebruikers
van uw applicaties hoeven hun AccountView-licentie alleen met deze module uit te breiden om uw COMkoppeling te laten werken. Vanzelfsprekend kunt u alleen COM-koppelingen realiseren met modules
waarover de gebruiker beschikt.
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Wat koop ik ervoor?
Documentatie over de beschikbare AccountView-objecten, properties en methods
Technische ondersteuning door de afdeling Support (nadat de cursus is voltooid)
Automatisch AccountView Server-scripts genereren vanuit AccountView-vensters
Interactief objectinformatie bekijken

Wat levert het op?
The best of both worlds:
Profiteren ervaring sinds 1987 met business software als interface tussen partners en AccountView.
Verkort uw Time To Market. Alleen uw eigen functionaliteit bouwen en verkopen. Besteed de rest uit bij
een betrouwbare partner.
Meer business opportunities: met een extra business-functionaliteit trekt u meer klanten over de streep.
Versie-onafhankelijkheid: bij een update van AccountView blijft uw COM-koppeling intact.
De module AccountView COM Server is dé manier om uw branche-applicatie aan AccountView te koppelen.
U bouwt uw custom car op een standaard bodemplaat. Uitsluitend geschikt voor gediplomeerde monteurs,
zoals ontwikkelaars van branchepartners van AccountView. U beschikt over alle mogelijkheden om de
gegevensuitwisseling tussen uw applicatie en AccountView efficiënt te realiseren. Vanzelfsprekend zijn
speciale cursussen beschikbaar waarmee u als ontwikkelaar snel op stoom bent. De module is relatief
goedkoop, zeker afgezet tegen het aantal jaren ervaring dat erin is verwerkt, en de mogelijkheden die het
biedt voor ontwikkelaars.

Wat kost het?

U investeert € 895,- (excl. BTW) voor AccountView COM Server. Bovendien is het volgen van de cursus
Koppelen met AccountView-componenten verplicht. De module is een uitbreiding op Business.
Voor COM Client Access Licence investeren uw gebruikers € 175,- als uitbreiding op Solo, € 350,- als
uitbreiding op Team, en € 495,- op Business (excl. BTW).
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