MODULES TEAM FINANCIEEL

1

2

Uitgebreide vreemde valuta

team

Wilt u meer dan de standaardmogelijkheden van AccountView om
vreemde valuta te gebruiken? Reken dan op de module Uitgebreide
vreemde valuta voor het verwerken van alle internationale transacties
en koersverschillen.

voor wie

Voor internationaal
opererende bedrijven die
betrouwbare functionaliteit
zoeken om transacties in
vreemde valuta te doen en
om gecontroleerd toezicht te
houden op valutaposities.

Als u veel internationale transacties moet verwerken in uw administratie, dan vindt u
uitgebreide functionaliteit in de module Uitgebreide vreemde valuta. Want met deze
module beschikt u over de mogelijkheid om uw grootboekkaarten in zowel de
administratievaluta als vreemde valuta te bekijken.

Handige koerstabel
Houd per valuta dagkoersen en even
tuele koerswijzigingen bij in een aparte
koerstabel. Bepaal aan de hand van de
boekings- of orderdatum welke dagkoers
van toepassing is, waarbij afwijkingen
per order of dagboekregel mogelijk zijn.
Volledig overzicht
Gebruik het positie-overzicht voor een
overzicht van debiteuren, crediteuren
en liquide middelen per valuta, waardoor
u snel een beeld hebt van het totale

bedrag aan vorderingen en schulden
in vreemde valuta tegen de geldende
dagkoers.
Internationaal handel doen
Leg eenvoudig uw inkoopprijzen vast
in Japanse Yen en uw verkoopprijzen in
Amerikaanse Dollars. Reken bovendien
de factuurbedragen van uw debiteuren
automatisch om tegen de juiste dagkoers, zodat u elke debiteur een factuur
stuurt in de eigen valuta.
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Uitgebreide vreemde valuta

Uw voordeel

Het eenvoudig voeren
van uw dagboeken in
vreemde valuta.
Een duidelijk overzicht
van uw valutapositie, waardoor u altijd perfect zicht
hebt op uw valutarisico’s
en u beschikt over uitgebreide kwartaalrapportages.

Met de module Uitgebreide vreemde valuta kunt u niet alleen per valuta dagkoersen
bijhouden in een aparte koerstabel, maar u kunt ook eenvoudig valutaherwaarderingen
uitvoeren om uw valutapositie te actualiseren.

Uitgebreide rapportage
mogelijkheden
Produceer overzichten van de huidige
koersen per valuta, valutadata en koersen
per valuta. Krijg bovendien overzicht op
herwaarderingen en genereer snel de
balans en de verlies- en winstrekening.
Druk vervolgens uw verslagen af in elke
gewenste valuta.

Valutaverschillen apart boeken
Boek valutaverschillen en gebruikelijke
verschillen, zoals betalingskortingen en
bankkosten, gescheiden af. Zie zo precies welk deel van de verschillen is toe
te schrijven aan koersschommelingen.
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Groot gebruiksgemak,
doordat u de rekeningcourantrekeningen van
buitenlandse dochterondernemingen in vreemde valuta
kunt bijhouden en u probleemloos saldi onderling
kunt verrekenen.
Optimaal relatiebeheer,
doordat uw klant een
factuur ontvangt in de
eigen valuta en deze in
elke gewenste valuta kan
betalen.
Handige valutacalculator
voor het omrekenen van
valutabedragen.

