MODULES PROJECTEN EN UREN
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BusinessDimensions Projecten/Uren
Hanteert u binnen uw organisatie bedrijfsspecifieke invalshoeken
waarop u uw projecten wilt beheren? Kies dan voor de module
BusinessDimensions.
business

voor wie

Voor iedereen die
bedrijfsspecifieke invals
hoeken geïntegreerd
in de project- en uren
administratie wil bijhouden
en gebruiken.

Met de module BusinessDimension Projecten/Uren maakt u zelf nieuwe
subadministraties aan. Dit is handig als u een non-profitorganisatie runt en
veel werkt met subsidies. U maakt hiervoor extra subadministraties aan
en u kunt uw uren direct boeken op de juiste subsidie.

Uitbreiding op
* de
module

BusinessModeller
Projecten/Uren.

Extra gegevens
Maak zelf naar eigen inzicht invalshoeken
aan en registreer tot maximaal vijftig
verschillende extracomptabele gege
vens. Administreer zo in AccountView
alle bedrijfsgegevens die u voorheen in
aparte bestanden bijhield. Bijvoorbeeld
de gegevens van uw subsidies (type
subsidie, subsidiebedrag, aanvraagdatum
subisidie) of de verschillende fases van
uw project.

Eenmalige opzet
Zet één keer een subadministratie
op en gebruik die vervolgens in elke
administratie. Gebruik bovendien uw
subadministratie probleemloos na
eventuele updates of uitbreidingen.
Flexibel gebruik
Gebruik per administratie dezelfde sub
administratie, maar leg per administratie
andere lijsten met invoerwaarden voor
de subadministratievelden vast. Dit is
handig, want niet iedere subsidie is van
toepassing op iedere administratie.
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BusinessDimensions Projecten/Uren

Uw voordeel

Eenvoudig zelf nieuwe
invalshoeken inrichten,
omdat specialistische
kennis niet is vereist.
Eigen invalshoeken
direct en overal in
AccountView gebruiken,
zoals in uw budgetten,
rapportages
en projectkaarten.

Werkt u met de module BusinessDimensions Projecten/Uren? Dan kunt u al uw
zelf gekozen invalshoeken overal in AccountView gebruiken, zoals in projectkaarten
of rapportages. Zo ziet (bijvoorbeeld) de non-profitorganisatie in een oogopslag hoe
het staat met haar subsidies.

Snelle en complete invoer
Voer subadministratiegegevens tijdens
het boeken meteen in, doordat u dankzij
de flexibiliteit van AccountView deze
velden aan uw boekingsvensters kunt
toevoegen. Neem ook de gegevens in
uw subadministraties snel over in de
beginbalans van het volgende boekjaar
voor een complete eindejaarsverwerking.

Optimaal inzicht
Gebruik de informatie in uw subadmini
straties geïntegreerd met uw financiële
gegevens voor krachtige analyses en
rapportages. Maak ook gebruik van de
draaitabellen die AccountView automa
tisch op basis van subadministraties
aanmaakt. Stel bijvoorbeeld inzichtelijke
rapporten op van de ontvangen
subsidiebedragen per maand. Werk met
de module BusinessReporter Projecten/
Uren om uw bedrijfsvoering vanuit
verschillende invalshoeken te bekijken.
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Optimale zekerheid
over de juistheid van
uw gegevens, omdat u
gegevens maar één keer
hoeft in te voeren.
Financieel altijd op de
juiste invalshoeken boeken
door de koppeling van
invalshoeken aan groot
boekrekeningen en door
ook te werken met de
module Business
Dimensions Financieel.
Grote tijdwinst doordat
u niet langer omslachtige
en tijdrovende bewerkingen
hoeft te doen in allerlei
externe documenten.

