MODULES PROJECTEN EN UREN
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Projectverplichtingen financieel
Wilt u nog betere grip op de budgetruimte van uw projecten? Vertrouw
dan op de module Projectverplichtingen financieel van AccountView.
business

voor wie

Voor iedereen die nog
beter inzichtelijk wil heb
ben welke projectkosten
nog te verwachten zijn en
wat de invloed hiervan is
op het projectbudget.

Werkt u met de module Projectverplichtingen financieel, dan legt u de aangegane
projectverplichtingen eenvoudig vast in uw financiële administratie en op uw
projecten.

Eenvoudig verplichtingen vastleggen
Als controller registreert u eenvoudig
de aangegane verplichtingen voor de
projecten van uw organisatie. Via een
memoriaalboeking legt u de verplichting
vast op het project waardoor uw pro
jectleiders deze direct terugzien in de
bewaking van hun projecten. Ontvangt
u de daadwerkelijke inkoopfactuur, dan
laat u de kosten eenvoudig van verplich
tingen naar de kosten doorlopen.

Budgetruimte beter benut
De administratie legt de verplichtingen
vast. Als projectleider ziet u vervolgens
op elk gewenst moment wat het ver
schil is tussen uw projectbudget, de
werkelijke kosten en de aangegane
verplichtingen. Hierdoor hebt u altijd
optimale grip op uw budgetruimte en
voorkomt u overschrijding van de
beschikbare budgetruimte.
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Projectverplichtingen financieel

Uw voordeel

Eenvoudig financiële
verplichtingen op een
project boeken, zodat
u altijd kunt zien welke
kosten (en opbrengsten)
u in de komende perioden
nog op het project kunt
verwachten.

Met de module Projectverplichtingen financieel krijgt u nog beter inzicht in de beschik
bare budgetruimte van uw project. U ziet de gebudgetteerde kosten, aangegane
verplichtingen en de werkelijke kosten met het nog beschikbare resterende budget.

Uitgebreide rapportages
Uiteraard toont AccountView u de infor
matie over de aangegane verplichtingen
ook in de uitgebreide rapportages.
U beschikt bijvoorbeeld over rapportage
om inzicht te krijgen in de werkelijke
kosten en verplichtingen ten opzichte
van het budget. Een ander voorbeeld
is een overzicht van de aangegane
verplichtingen per project. Zo is
op ieder moment inzichtelijk welke
inkoopfacturen u nog kunt verwachten.

Te verwachten kosten direct
inzichtelijk
Als controller hebt u op ieder moment
inzichtelijk welke kosten er nog voor de
projecten gaan komen. Daardoor kunt
u nog beter uw financiële prognoses
maken en bijsturen en het bedrijfs
resultaat van uw organisatie verbeteren.
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Op ieder moment inzicht
in de budgetruimte op
uw projecten. U ziet hoe
de werkelijke kosten en
opbrengsten inclusief de al
aangegane verplichtingen
zich verhouden tot het
vooraf opgestelde project
budget.
Nog beter uw bedrijfs
resultaten prognosticeren
waardoor u sneller kunt
bijsturen en uw bedrijfs
resultaten verbeteren.

