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Verstuurt u regelmatig facturen die vervolgens nog in de administratie
moeten worden geboekt? Zou u betere resultaten kunnen behalen als
er meer aandacht aan debiteurenbeheer wordt besteed? Of hebt u
behoefte aan inzicht in welke klanten of artikelen meer opleveren dan
andere? Kies dan voor AccountView Go Facturering om de facturering
en het debiteurenbeheer online te stroomlijnen.

voor wie

Voor de kleine ondernemer,
de zzp’er, maatschap of kleine
vennootschap die:
eenvoudig en zonder fouten
professionele factureren wil
opstellen;
inzicht wil hebben in de
factuurhistorie per klant,
artikel en periode;
grip wil houden op de
openstaande posten, en
klanten zonder moeite wil
kunnen herinneren aan hun
verplichtingen.

op
* Uitbreiding
AccountView Go

Vanuit het venster Verkoopfacturen worden nieuwe facturen ingevoerd, wordt de
verkoophistorie geraadpleegd en wordt het artikelbestand onderhouden. De ouderdoms
analyse wordt grafisch getoond. Met één klik op de grafiek hebt u direct inzicht in de
desbetreffende openstaande facturen en kan ook meteen een herinnering worden opgesteld.

Eenvoudig en professioneel

Dat een factuur er netjes en professio
neel uitziet is wenselijk, dat de factuur
geen fouten bevat is een must. Voor
beide aspecten hoeft u geen dure en
ingewikkelde software aan te schaffen.
AccountView Go Facturering biedt precies
dat wat nodig is. Het snel en gemakkelijk
opstellen van een factuur op basis van
een artikelbestand met de mogelijkheid
om lange tekstomschrijvingen in te voeren.
Het afdrukken en versturen van de
factuur, per post of per e-mail, op basis
van standaard layouts, zodat er geen

inrichting noodzakelijk is. En tenslotte
het bewaren van de kopiefactuur in PDFformaat zodat deze altijd met één druk
op de knop geraadpleegd kan worden.
Grip op de zaak

Iedere factuur die wordt verwerkt heeft
consequenties voor de toekomst.
Daarom verwerkt AccountView Go elke
factuur direct in de administratie bij uw
accountant op kantoor, maar ook in de
liquiditeitsgrafiek en in de calculatie van
de te betalen BTW. Zo houdt u over
zicht en grip op uw financiële situatie.
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Uw voordeel

Eenvoudige en intuïtieve
interface waarmee u direct en
zonder uitgebreide instellingen
facturen en herinneringen
kunt opstellen.
Minder fouten door auto
matische factuurnummering,
gebruik van een artikelbestand
en standaard factuurlayouts.
Directe verwerking van
al uw facturen in de cliënt
administratie van uw
accountant.
Het opstellen van een factuur gaat snel en foutloos. Na het invoeren van de artikelen met
bijbehorende teksten kan een voorbeeld op het scherm worden geraadpleegd. Is het
voorbeeld in orde? Dan kan de factuur worden afgedrukt of kan de gebruiker de factuur
als PDF-document per e-mail versturen.

In het overzichtsvenster wordt u altijd
grafisch de ouderdomsanalyse getoond.
Met een klik op de grafiek worden de
facturen getoond. Zo hebt u grip op de
debiteurenadministratie.
Debiteurenbeheer in
optima forma

Debiteurenbeheer klinkt voor de kleine
ondernemer vaak als iets voor grote
bedrijven. Met AccountView Go Facturering
is het dat niet. Het gaat om inzicht en
het gemak waarmee de klanten aan hun
verplichtingen herinnerd kunnen worden.

Uiteraard kan er wel eens discussie
zijn over een factuur. U kunt vanuit de
debiteurenadministratie een factuur
daarom ook gemakkelijk afboeken
zonder zich te bekommeren om de
hiervoor benodigde journaalposten.
Het versturen van een kopiefactuur of
een herinnering, kan, 24 uur per dag,
in enkele klikken gemakkelijk gedaan
worden met AccountView Go Facturering.
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Met de op maat gesneden
functionaliteit voor debiteuren
beheer houdt u grip op
de openstaande posten
administratie. Het versturen
van een herinnering is in
enkele klikken gebeurd en
ook het opvragen van een
kopiefactuur is een kwestie
van seconden.
De factuurhistorie helpt
u te bepalen welke klanten,
artikelen en perioden het
meeste opleveren en toont
bij vragen de onderliggende
facturen.

