MODULES BUSINESS FINANCIEEL
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G-rekening
Correcte verwerking van G-rekeningtransacties in uw financiële
administratie om het risico van aansprakelijkstelling te beperken?
Kies dan de module G-rekening.
business

voor wie

Voor iedereen die
met onderaannemers
of ingehuurd personeel
werkt.

Met de module G-rekening kunt u per debiteur vastleggen welk percentage op de
G-rekening betaald moet worden betaald.

Eenvoudige verwerking
Voer geblokkeerde bedragen in om
openstaande posten in deelposten in
dagboekbladzijden te splitsen. Verdeel
ook makkelijk verdichte betalingen
over geblokkeerde deelposten in het
G-rekening bankboek.

Inkoop en verkoop
Profiteer van extra functionaliteit
door de module te combineren met
de modules Inkoop, Facturering en
Projecten. Neem geblokkeerde
bedragen van inkoopfacturen over in
AccountView, leg standaardpercentages
voor geblokkeerde bedragen vast
per debiteur of project en bereken
automatisch het loonaandeel van
projectfacturen.
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G-rekening

Uw voordeel

Aanzienlijke tijdbesparing
door de snelle en auto
matische afhandeling
van transacties rondom
geblokkeerde rekeningen,
zowel in uw financiële
als in uw handels- en
projectadministratie.

Met de module G-rekening worden openstaande posten bij het verwerken van uw
boeking opgesplitst in deelposten: G-rekening, Loonbelasting en UWV. Bovendien
kunt u vanuit uw openstaande posten het bedrag voor de Loonbelasting en UWV
automatisch verrekenen op het moment dat u een bericht van ontvangst van de
betalingen hebt gekregen.

Volledig geautomatiseerd
Selecteer automatisch de juiste bank
rekeningnummers voor deelbetalingen
met de modules Automatische betalingen
en Inlezen bankmutaties. Gebruik ook
automatisch het juiste loonbelastingnummer en aansluitnummer in betalingsreferenties naar de Belastingdienst
en UWV, en vertrouw op de automatisch herkenning van betalingen van
G-rekeningnummers.

Duidelijk overzicht
Laat AccountView bij het verwerken
van uw boeking openstaande posten
opsplitsen in deelposten. Hierbij krijgen
alle posten hetzelfde factuurnummer,
maar ontvangen de geblokkeerde delen
een letter: “G” voor G-rekening, “L”
voor Belastingdienst en “U” voor UWV.
Verwerk de betaling van deze deelposten
afzonderlijk en gebruik de openstaande
postenlijst om precies te zien welke
deelposten zijn betaald en welke nog
openstaan.
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Volledige integratie
met AccountView en de
modules Automatische
betalingen en Inlezen
bankmutaties, waardoor
u fouten voorkomt en u
uw G-rekening maximaal
kunt aanspreken.
Perfecte aansluiting
met brancheoplossingen,
doordat de module samen
met branchespecialisten
is ontwikkeld.

