MODULES PROJECTEN EN UREN
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Projectfacturering
Wilt u uw projecten rechtstreeks vanuit AccountView factureren?
De module Projectfacturering biedt u de functionaliteit.
business

voor wie

Voor iedereen die snel
en correct projecten wil
factureren.

Verliest u veel tijd aan het opstellen van uw facturen? Met de module Project
facturering factureert u rechtstreeks vanuit uw projecten. Hierbij bepaalt u zelf hoe
gedetailleerd de factuur moet zijn. Ook kunt u eenvoudig omschrijvingen en factuur
bedragen wijzigen. Zo wordt het opstellen van facturen een fluitje van een cent!

Uitbreiding op de
* modules
Facturering I,

Projecten of Uitgebreide
projectbudgettering.

Flexibel factureren
Maak conceptfacturen aan op basis van
uw projecten en op het moment dat
u wilt factureren. Stel per project het
detailleringsniveau – variërend van een
eenregelige factuur tot een volledig
gespecificeerde factuur – met project
declaratiemethoden in. Beschik zo
samen met standaardtekstregels en
omschrijvingen over een flexibel
systeem waarmee u automatisch
facturen aanmaakt.

Eenvoudig wijzigen
Wijzig eenvoudig declaratievoorstellen.
Verander zo snel omschrijvingen of
factuurbedragen. Maak na een laatste
controle de definitieve facturen met
een druk op de knop aan.
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Projectfacturering

Uw voordeel

Flexibele facturerings
mogelijkheden zoals het
factureren op basis van
voorcalculatie, voorcalculatie
percentage gereed project,
voorcalculatie percentage
gereed invalshoek en
nacalculatie kostensoort.
Projectdeclaratiemethode
per project instelbaar.

Met de module Projectfacturering kunt u per project en zelfs per klant de wijze van
factureren bepalen. Wil uw klant altijd een factuur ontvangen op basis van voorcal
culatie? U koppelt eenvoudig en eenmalig deze projectdeclaratiemethode aan het
betreffende project van de klant en uw klant ontvangt voortaan een factuur op maat.

Direct verwerkt
Laat AccountView uw factuur automa
tisch financieel verwerken zodra u de
factuur hebt afgedrukt. Staan er nog
restbedragen open? Laat AccountView
deze dan de volgende keer automatisch
in rekening brengen. Beschik dankzij
deze manier van verwerking altijd over
bijgewerkte en actuele gegevens.

Tijdwinst
Genereer met een druk op de knop
facturen. Of dat er nu tien of duizend
zijn. Gebruik hierbij automatisch
uw eigen layout, gespecificeerd of
samengevat. Werk ook met de module
Facturering II om uw facturen automa
tisch per e-mail te versturen.
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Minder fouten doordat u
bedragen niet dubbel hoeft
in te voeren en direct vanuit
het project kunt factureren.
Afwijkende omschrijving
en minimumfactuurbedrag
per project mogelijk.

