Land- en taaluitbreidingen
Wilt u uw standaardrapportage in meerdere talen afdrukken? Hebt u vestigingen in meerdere landen? Zijn er
medewerkers die in een andere taal met AccountView willen werken? Dient een van uw buitenlandse
administraties te voldoen aan de lokale wettelijke eisen ten aanzien van de boekhouding? Voor
internationale bedrijven is dit vanzelfsprekende functionaliteit. Met de land- en taaluitbreidingen van
AccountView werkt het ook als vanzelf.

Wat kan ik ermee?
U gebruikt AccountView in het Nederlands, en met de Nederlandse functionaliteit. Met land- en
taaluitbreidingen kunt u de internationalisatie flexibel aanpakken: u schaft alleen de uitbreidingen aan die u
ook werkelijk nodig hebt. Taaluitbreidingen maken het mogelijk om met AccountView in verschillende talen te
werken: uw Duitstalige medewerker werkt in het Duits met AccountView, en uw Nederlandse medewerker
werkt in het Nederlands, op hetzelfde moment, in dezelfde administratie.
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Met de Taalswitch is het zelfs mogelijk om direct van taal wisselen, zonder het pakket te hoeven verlaten!
Handig als een deel van de rapportage in een andere taal moet worden afgedrukt.

Landuitbreidingen staan los van taaluitbreidingen. Landuitbreidingen houden rekeningen met het fiscale
stelsel, en met boekhoudkundige afspraken en gewoontes. Door deze uitbreidingen te scheiden, is het
bijvoorbeeld mogelijk om in het Nederlands met de Duitse landuitbreiding te werken, en om de Nederlandse
BTW-afhandeling in het Duits te bekijken. Flexibiliteit voor alles.
Veel buitenlandse ondernemingen schaffen AccountView aan met de Nederlandse land- en taaluitbreiding,
en de Engelse taaluitbreiding. De buitenlandse directie kan dan zelf in het Engels werken, maar de
medewerkers van de afdeling boekhouding werken gewoon in het Nederlands. Uiteraard dient men rekening
te houden met het Nederlandse fiscale stelsel. Ook omgekeerd zijn combinaties mogelijk. In de grensstreek
zijn veel klanten die juist in één taal werken met meerdere landuitbreidingen, zodat men de administraties
voor de eigen BV en GmbH allebei in het Nederlands kan voeren.
Als gebruiker kunt u bepalen in welke taal u wilt werken. Deze optie is bijvoorbeeld ook handig voor de
(bedrijfs)controller: overal ter wereld kan hij zijn taken uitvoeren in zijn eigen moedertaal. De landuitbreiding
(het fiscale systeem) legt u natuurlijk per administratie vast: een administratie moet altijd aan de wetgeving
van één land voldoen. Door deze geïntegreerde oplossing kunt u doorgroeien van een bedrijf met een lokale
vestiging tot een wereldwijd opererend bedrijf, met overal hetzelfde financiële pakket. U hoeft dus niet
opeens met een ander pakket te leren werken, als u een buitenlandse vestiging heeft of gaat openen.
Als u de administratie ter plaatse gaat voeren, koopt u voor de buitenlandse vestiging een nieuwe licentie
met de gewenste uitbreiding, waarna u gewoon kunt blijven werken met AccountView. Hiervoor gelden de
algemene licentievoorwaarden.

Wat koop ik ervoor?
Taaluitbreidingen beschikbaar voor het Duits, Engels, Frans en Nederlands
Taaluitbreiding voor het Spaans in ontwikkeling
Contextgeoriënteerde online-helpfunctie voor alle taaluitbreidingen
Taalswitch©
Volledige integratie met standaardfunctionaliteit en modules, zoals doelgroepen en Uitgebreide
artikelomschrijving.
Landuitbreidingen beschikbaar voor Duitsland, Groot-Brittannië, België en Nederland; voor België is de
module SDK & BusinessModeller CAL noodzakelijk
Landuitbreiding voor Canada in ontwikkeling
Landfunctionaliteit zoals betalingskorting, informatie over debiteuren/crediteuren, adresformaten,
enzovoort beschikbaar per landuitbreiding
Bankformaten voor het lokale bankverkeer beschikbaar per landuitbreiding

Wat levert het op?
Met land- en taaluitbreidingen volgt AccountView uw internationalisatie op de voet. U schaft alleen de
uitbreidingen aan die u nodig hebt, op het moment dat u ze nodig hebt. U kunt bijvoorbeeld:
Een Duitse taaluitbreiding aanschaffen als uw Nederlandse vestiging een Duitse directie krijgt.
Nederlandse functionaliteit, met Nederlandse en Duitse rapportage.
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Een Engelse land- en taaluitbreiding, en een Nederlandse taaluitbreiding aanschaffen voor uw vestiging
in Groot-Brittannië, die onder de plaatselijke fiscale regelingen valt. Engelse functionaliteit, met Engelse
en Nederlandse rapportage.
Een Duitse taaluitbreiding aanschaffen voor de twee nieuwe Duitstalige medewerkers op de
boekhoudafdeling.
Land- en taaluitbreidingen vergemakkelijken uw internationalisatie. Overal een financiële administratie met
de juiste landfunctionaliteit, overal dezelfde interface in meerdere talen, gelijksoortige rapportage die
communicatie en controle versnelt, en consolidatie is een fluitje van een cent.

Wat kost het?

U investeert € 895,- per land- of taaluitbreiding (excl. BTW). Wijzigingen en uitbreidingen zijn mogelijk.
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