AccountView Team
AccountView Team is gericht op (snel)groeiende ondernemingen die boekhouding niet als noodzakelijk
kwaad zien, maar als tool voor managementrapportage. Het is een compleet boekhoudpakket, dat een
optimale combinatie biedt van uitgebreide en flexibele functionaliteit.
Bedrijven kiezen AccountView Team als:
beslissingen via rechtstreeks contact met andere medewerkers worden genomen: korte lijnen, snelle
reactietijden, een flexibel en wendbaar bedrijf;
ze de financiele administratie willen inzetten als bedrijfsinformatiesysteem;
een beperkt aantal medewerkers (maximaal vijf gelijktijdig) AccountView gebruiken, bijvoorbeeld twee
medewerkers van de administratie, en twee van verkoop;
uitbreidingsmodules nodig zijn, bijvoorbeeld voor aanmaningen, verkoopinformatiesysteem of inkoop;
ze AccountView alleen door de leverancier willen laten voorzien van extra functionaliteit, bijvoorbeeld
voor gespecialiseerde managementrapportage, extra velden (zoals artikelkleur) of vensters. In dit geval
is wel de uitbreidingsmodule Client Access Licence nodig.
ze op zoek zijn naar een gebruikersvriendelijk en stabiel Windows-product met een uitstekende
prijs/prestatieverhouding

Wat kan ik ermee?
In AccountView Team is de financiële administratie nog steeds het uitgangspunt, maar u kunt dit perfect
uitbreiden met zaken als handel & logistiek, uren & projecten, relatiebeheer en een uitgebreide selectie
financiële modules. Ook is de basisuitvoering toegesneden op wat grotere bedrijven. De boekhouder of
controller treft standaard kostenplaatsen aan, en geavanceerde zoek-, controle- en rapportagefuncties, bij
AccountView-gebruikers bekend als de functionaliteit in het Journaal en in Verslagen.
Wachtwoordbeveiliging en vreemde valuta is standaard. Uiteraard kunt u ook met AccountView Team
probleemloos uw gegevens met uw accountant uitwisselen. U kunt bovendien op elk moment, zonder verlies
van gegevens en met behoud van uw investering, overstappen van AccountView Team naar AccountView
Business.
Met AccountView Team beschikt u over AuditViews©, een technisch hoogstandje voor nog meer
bedieningsgemak. Daarmee kunt u inzoomen op de onderliggende financiële feiten. Dat wil zeggen dat u
journaalposten, facturen en overzichtsvensters overal in het programma kunt opvragen. Met dit krachtige
AuditViews-instrument is het op bijna elke plaats mogelijk om de herkomst van een boeking, bedrag of
factuur te traceren. Zo kunt u bijvoorbeeld van een openstaande post met één toetsaanslag de volledige
journaalpost opvragen, of de hele verkoophistorie met alle artikelinformatie. Ook kunt u, terwijl u aan het
boeken bent, een volledige grootboekkaart vanuit een dagboek bekijken. Van alle informatie hebt u dus
direct de volledige herkomst op het scherm, waardoor een administratie optimaal en snel is te controleren.
AccountView Team is standaard multi-user (twee gelijktijdige gebruikers), en kan naar wens worden
uitgebreid tot vijf gelijktijdig werkende gebruikers. Deze uitvoering wordt veel gebruikt in combinatie met
branche-software. AccountView zorgt dan voor de financiële afhandeling, zoals BTW-aangifte, de rapportage
en dergelijke, en de branche-software verzorgt de rest.
Met AccountView Team investeert u in een uitvoering die volledig is gericht op de dagelijkse praktijk. Het
bevat verschillende handige extra’s, die u in de praktijk op waarde zult kunnen schatten. Het pakket is dan
ook toegankelijk en helder van opzet, en ook geschikt om zonder muis te gebruiken. Een product dat
uitnodigt om er dagelijks mee te werken.
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Wat koop ik ervoor?
Uiteraard beschikt AccountView Team over alle functionaliteit die u van een compleet boekhoudpakket mag
verwachten. Hieronder vindt u een greep uit de opties waarmee AccountView Team zich onderscheidt:
Algemeen

Twee gebruikers tegelijkertijd mogelijk, uitbreidbaar tot vijf
Selectiemogelijkheden en sorteeropties; weergaven bewaren (vensterweergave opslaan met
kolomvolgorde, selectie en sortering)
AccountView Verkenner
AuditViews©
Wachtwoordbeveiliging
BTW verlegd
Kopiedocumenten (kopiefacturen e.d.) bewaren
Administraties

Onbeperkt aantal administraties
Grootboek

Invoeren kostenplaats verplicht te stellen
Periodecijfers in venster
Vanuit venster Grootboekkaart ‘inzoomen’ op journaalposten
Rapporten o.a.: Proef- en saldibalans, Kolommenbalans
Debiteuren / Crediteuren

Standaard kosten-/omzetrekening op te geven
Inzoomen op journaalposten via debiteur-/crediteurkaarten
Dagboeken

Invoer in vreemde valuta mogelijk
Regels naar kostenplaats te boeken
Saldocontrole instelbaar
Journaal

Uitgebreide rapportagemogelijkheden op basis van selecties, oa: Rekeninganalyse, Afletteringsanalyse,
Omzetrapporten, Debiteuren-/crediteurenanalyse, Valuta-analyse, Kostenplaatsanalyse
Krachtige zoekopties waarmee u snel boekingsgegevens kunt opzoeken
Degelijke controlefuncties voor al uw boekingen
Verslagen

Rapportgenerator op basis van grootboek
Onbeperkt aantal verslagen aan te maken, volledig vrije indeling rekeningschema, werken met
subtotalen en totalen
Rapporten op te stellen in elke gewenste taal; onbeperkte hoeveelheid vrije tekst
Rapporten toepasbaar met vergelijkende cijfers en percentages

Wat kost het?

U investeert € 1.750,- (excl. BTW) voor AccountView Team.

Uitbreidingsmodules
U kunt AccountView Team uitbreiden met de belangrijkste modules uit de modulelijn van AccountView. Het
is niet mogelijk om alle modules hier op te nemen. Meer informatie over de modulelijnen en modules van
AccountView vindt u op onze website, in het onderdeel Producten.
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