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AccountView Solo 
AccountView Solo is een gemakkelijk en overzichtelijk, maar ook compleet boekhoudpakket. Het is een 
single-user pakket, bedoeld voor eenvoudige administraties.  Daarnaast is het ook uitermate geschikt voor 
gebruikers van branche-applicaties, omdat uw leverancier AccountView Solo naadloos kan laten 
samenwerken met uw branche-applicatie. Ook voor degenen die gebruik maken van de diensten van een 
administratie- of accountantskantoor is AccountView Solo vanwege de goede uitwisselingsmogelijkheden 
een uitstekende keus. 

Wat kan ik ermee? 
Het pakket biedt alle mogelijkheden die voor het voeren van de dagelijkse administratie noodzakelijk zijn. 
Hierbij valt te denken aan dagboekinvoer, het debiteurenbeheer en bijvoorbeeld de BTW-aangifte. Het 
pakket bevat daarnaast alle faciliteiten die AccountView tot een robuust, snel én betrouwbaar pakket maken. 
Backup en restore, controle-opties en volledige ODBC- en OLE-uitwisseling met Microsoft zijn daarom 
belangrijke aspecten die het werken met AccountView Solo tot een plezier maken. U kunt bovendien op elk 
moment, zonder verlies van gegevens en met behoud van uw investering, overstappen van AccountView 
Solo naar AccountView Team. 

Wat koop ik ervoor? 
Algemeen 
� Uitgebreide selectiemogelijkheden 
� Single-user 
� AccountView Verkenner 

Administraties (maximaal vijf) 
� Administraties controleren 
� Backup en restore van administraties 
� Perioden sluiten en verdichten 
� Flexibele jaarovergang (beginbalans onbeperkt over te nemen) 

Grootboek 
� Vrij indeelbaar rekeningschema 
� Onbeperkt aantal grootboekrekeningen 
� Standaard BTW-code aan grootboekrekening te koppelen 
� Invoeren BTW-code verplicht te stellen 
� Grootboekkaart in venster 
� Rapporten o.a.: Balans, Verlies & winst, Grootboekkaarten, Periodecijfers, BTW-aangifte 

Debiteuren / Crediteuren 
� Onbeperkt aantal debiteuren en crediteuren 
� Bezoek- en postadressen 
� Standaard BTW-code aan debiteur en crediteur te koppelen 
� Debiteur-/crediteurkaart in venster 
� Openstaande posten in venster 
� Rapporten o.a.: Saldilijst, Debiteur-/crediteurkaarten, Openstaande posten 

Dagboeken 
� Onbeperkt aantal dagboeken aan te maken 
� AutoCodering (veel voorkomende boekingen vastleggen onder een code, bij het invoeren van deze code 

worden de gegevens van de boekingsregel ingevoerd) 
� Snelle, regelgeoriënteerde invoer 
� Bruto/netto-modus, BTW handmatig aan te passen 
� Rapporten: Invoerverslag, Controle ingevoerde BTW 

Wat kost het? 
U investeert € 695,- (excl. BTW) voor de bovenstaande functionaliteit. AccountView Solo is verkrijgbaar in 
combinatie met verschillende uitbreidingsmodules: 
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� AccountView Solo met Automatische betalingen: € 875,-. 

� AccountView Solo met Facturering: € 995,-. 

� AccountView Solo Compleet: € 1.395,-, inclusief Automatische betalingen, Inlezen bankmutaties met 
één formaat en Facturering. 

U kunt de uitbreidingsmodules ook nog achteraf aanschaffen, maar dan bent u iets duurder uit. Hieronder 
vindt u de prijzen en belangrijkste functionaliteit per uitbreidingsmodule. 

Uitbreidingsmodules 
Automatische betalingen (€ 195,-) 
� Posten automatisch markeren voor betaling 
� Betalingsreferentie (externe omschrijving) automatisch genereren 
� Betaalbestanden aanmaken en inlezen in alle zakelijke bankpakketten (ClieOp02 en ClieOp03) 
� Betalingen automatisch boeken op ‘betalingen onderweg’ 
� Rapporten: Gemarkeerd voor betaling, Betalingen enz. 

Inlezen bankmutaties (€ 275,-) 
� Elektronisch bankafschrift vanuit bankpakket inlezen (voor vrijwel alle bankpakketten beschikbaar) 
� Afschrift inlezen vanuit één bankpakket mogelijk 
� Automatische herkenning betaalde posten 
� Herkenning ‘lerend’ te maken met AutoCodering 
� Bankafschrift automatisch inlezen bespaart veel tijd aan onnodig dubbel invoerwerk 

Facturering Solo (€ 395,-) 
� Artikelbestand 
� Kortingen gebruiken 
� Layout vrij indeelbaar 
� Alle Windows-lettertypen te gebruiken 
� Logo’s op factuur af te drukken 
� Mutaties automatisch doorverwerken 
� Automatisch bijwerken van subadministraties (openstaande posten) 

Cliënt-export (€ 95,-) 
� Boekingen en stamgegevens periodiek naar accountant exporteren 
� Geëxporteerde boekingen blokkeren 
� Doorwerken aan administratie mogelijk na export 

Cliënt-import (€ 195,-) 
� Correcties van accountant importeren 
� Door accountant aangemaakte stamgegevens worden automatisch toegevoegd 
� Gecorrigeerde boekingen worden automatisch aangepast 

COM Client Access Licence (€ 175,-) 
� Uw branche-applicatie aan AccountView koppelen 
� Gestandaardiseerde gegevensuitwisseling via Component Object Model (COM) van Microsoft 
� Versie-onafhankelijkheid: bij een update van AccountView blijft uw COM-koppeling intact. 

 


