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Wilt u uw facturen niet langer meer met de hand invoeren? En wilt u zeer 
gedetailleerd factureren? Kies dan voor de module Uren & Declaraties I. 

voor wie
Voor iedereen die zijn  
uren automatisch wil  
laten berekenen en  
factureren.

PrAktijkgericht
Maak vooraf uurstaten aan, zodat u geen 
tijd verliest aan het uitzoekwerk van 
dubbele weeknummers. Zorg dat uw 
medewerkers alleen hun eigen uurstaten 
zien. En gebruik statuskleuren om in  
één oogopslag te controleren welke uur-
staten nog niet volledig zijn ingevoerd. 
Houd ook eenvoudig controle op  
contracttijd op meerdere niveaus.

tot in detAil
Bepaal met projectdeclaratiemethoden 
per project het detailleringsniveau van 
uw facturen. Gebruik ook de standaard-
tekstregels en omschrijvingen om auto-
matisch en flexibel te factureren. Maak 
zo gemakkelijk een eenregelige factuur  
of een volledig gespecificeerde factuur. 

Met de module Uren & Declaraties I kunnen uw medewerkers zelf hun gewerkte uren, 
aantallen (bijvoorbeeld gereden kilometers) en bedragen (bijvoorbeeld declaraties) per week 
of per regel registreren. Bovendien houdt u aan de hand van de statuskleuren optimale 
controle op de volledigheid van de uurstaten. Zo wordt het invoeren van uren kinderspel!

teAm

* Uitbreiding op de  
modules Urenregistratie  
of Facturering I.
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uw voordeel
 Registratie van gewerkte 

uren, gereden aantallen 
(zoals kilometers) en  
bedragen (zoals declaraties) 
per week of per regel. 

 Afschermen van urenin-
voer zodat medewerkers 
alleen eigen uren kunnen 
zien en invoeren.

 Eenvoudig wijzigen van 
declaratievoorstellen vóór 
facturering, zoals bedragen 
wijzigen en uren uitstellen, 
afboeken en bijboeken.

 Flexibel factureren op 
basis van nacalculatie en  
met detailleringsniveau 
instelbaar per project-
declaratiemethode.

 Standaardaantal van  
tien medewerkers dat u 
onbeperkt kunt uitbreiden 
met extra medewerkers. 
 

flexibel fActureren
Profiteer van de flexibiliteit om concept-
facturen te wijzigen. Schuif en annuleer 
eenvoudig uren of bedragen door naar 
volgende periodes. Wijzig met hetzelfde 
gemak bedragen of tarieven. Neem voor 
de duidelijkheid een specificatie op van 
een bepaalde regel, zodat uw klant geen 
vragen meer heeft over de factuur. 
Maak na een laatste controle de  

definitieve facturen met een druk op  
de knop aan. Laat AccountView hierbij 
de juiste lay-out kiezen en de facturen 
verwerken in de financiële administratie. 

Altijd inZicht
Vraag op elk moment verschillende  
rapporten op voor onderhanden werk, 
te factureren bedragen, specificaties of 
brutomarges.

Zijn deze maand meer uren gemaakt dan u hebt afgesproken te factureren aan uw klant? 
Met de module Uren & Declaraties I kunt u deze uren eenvoudig doorschuiven naar de 
factuur van volgende maand of u kunt de uren annuleren. Zo komt u uw afspraak met  
uw klant altijd na!
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