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Wilt u zelf een deel van uw administratie voeren? Grip houden op uw
liquiditeitspositie en gemakkelijk samen met uw accountant aan de
administratie werken? Dan is AccountView Go de perfecte oplossing!

voor wie

Voor de kleine ondernemer,
de zzp’er, maatschap of kleine
vennootschap die:
niet noodzakelijk boek
houdkundig onderlegd hoeft
te zijn;
zijn administratie (gedeelte
lijk) zelf en tegen gunstige
tarieven wil voeren;
zijn administratie gebruikt
om vooruit te kijken en
tegelijkertijd aan alle admini
stratieve verplichtingen te
voldoen;
efficiënt met zijn accoun
tant wil samenwerken en grip
wil houden op zijn liquiditeits
positie.

Bij het inboeken van het bank- en kasboek wordt u geholpen met invoervoorstellen. Is er
al eerder op een relatie geboekt? AccountView Go toont de eerdere boekingen zodat het
opnieuw invoeren van een gelijke mutatie niet nodig is. Dat bespaart u tijd en voorkomt
fouten. Na het inboeken van het kasboek worden de mutaties overzichtelijk getoond.

Eenvoudig en doeltreffend

Met AccountView Go werkt u samen
met uw accountant aan dezelfde admini
stratie. U voert zelf de basisgegevens in
en hebt daardoor meteen inzicht in uw
financiële situatie. Uw accountant
gebruikt zijn speciale accountancysoft
ware om de overige zaken in de admini
stratie aan te vullen. AccountView Go
is een online boekhoudoplossing die net
zo eenvoudig werkt als telebankieren.
Tegelijkertijd is het een doeltreffende
oplossing; u hebt grip op uw financiële
situatie door inzicht in het resultaat, de

openstaande posten én uw liquiditeits
positie voor de komende periode(n).
Hulp bij boeken en inzicht
in de toekomst

U hoeft geen boekhouder te zijn om
met AccountView Go te kunnen werken.
Geholpen door invoervoorstellen legt u
snel en foutloos bank-, kas-, inkoop- en
verkoopmutaties vast. Als een relatie
eerder is gebruikt, doet AccountView Go
een boekingsvoorstel op basis van de
historie. Logisch toch bij de maandelijkse
energienota of de wekelijkse kasstorting?
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Uw voordeel

Met AccountView Go
wordt boekhouden vooruit
kijken. Het vastleggen van
kas-, bank-, inkoop- en ver
koopmutaties heeft directe
invoed op uw liquiditeits
positie. AccountView Go
presenteert het u klip en
klaar in een grafiek.

Het venster liquiditeit geeft een goed inzicht in de kaspositie voor de komende periode(n).
U kunt vanuit de grafiek inzoomen op de onderliggende mutaties en van hieruit direct
inkoop- en verkoopfacturen inboeken. Het effect van deze facturen op de liquiditeitspositie
wordt meteen in de grafiek getoond.

De ondersteuning gaat verder, elke
inkoop- en verkoopfactuur heeft uiter
aard gevolgen voor de liquiditeitspositie
op korte termijn. Maar ook voor de af te
dragen BTW. Daarom toont AccountView
Go in de liquiditeitsgrafiek automatisch
het bedrag aan te betalen of te ontvangen
BTW. Zo komt u niet voor verrassingen
te staan.
Samenwerken in een nieuw
perspectief

Met AccountView Go werkt u samen met
uw accountant aan dezelfde administratie.

Uw administratie wordt automatisch
bijgewerkt in de software van uw
accountant. Zo weet u zeker dat hij
altijd beschikt over de laatste informatie
en zijn de rapportages altijd gebaseerd
op actuele gegevens. Uw accountant kan
u daardoor beter begeleiden en extra
adviseren zonder extra tijd te investeren.
Ook kan hij documenten en rapporten
voor u online beschikbaar maken en bij
voorbeeld de tussentijdse rapportages of
BTW-aangiftes direct na afloop van een
periode online publiceren. Samenwerken
in een nieuw perspectief!
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Zowel geschikt voor de
gevorderde boekhouder als
de ondernemer met minder
boekhoudervaring. Door
maximale ondersteuning
tijdens het boeken verloopt
het inboeken sneller en ver
mindert de kans op fouten.
AccountView Go is een
webapplicatie waarin u altijd
en overal kunt werken. Door
de automatische bijwerking
van uw administratie bij uw
accountant op kantoor zijn
uw gegevens altijd up-to-date.
Uw accountant kan u
meer service, overzicht en
inzicht bieden zonder extra
tijdsinvestering.

