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Eenvoudig en compleet beheer van uw vaste activa? Met de module 
Vaste activa I registreert u uw bedrijfsmiddelen in uw bedrijfsadministratie 
en laat u het verwerken van afschrijvingen aan AccountView over.

voor wie
Voor iedereen die de  
administratie van bedrijfs-
middelen wil automatiseren.

complete registrAtie
Registreer snel en makkelijk uw  
vaste activa, inclusief aanschaf- en 
verkoop datum, serienummer, locatie, 
kosten plaats, afbeelding, snelkoppelingen 
naar bijbehorende documenten – zoals 
contracten en onderhoudsovereen-
komsten – en eventuele opmerkingen.

vrije indeling
Deel alle activa in op één activarekening 
of geef elk activum een eigen rekening 
(activa, cumulatieve afschrijvingen, 
afschrijvingskosten en verkopen).

Met de module Vaste activa I hebt u een perfect beheer over uw vaste activa, want met  
deze module registreert u eenvoudig uw vaste activa, inclusief aanvullende gegevens en  
snelkoppelingen naar bijbehorende documenten. Bovendien kunt u meteen de gewenste 
afschrijvingsmethode vastleggen voor automatische afschrijvingsboekingen.

teAm
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Uw voordeel
 Eenvoudige registratie  

van uw vaste activa in uw 
financiële administratie.

 Enorme flexibiliteit, door-
dat u eenvoudig aanpassingen 
kunt doen en u opnieuw een 
of meer periode(n) kunt 
genereren.

 Compleet beeld van uw 
vaste activa, waardoor u 
altijd de juiste waarde kent 
van uw bedrijfsmiddelen en 
kunt anticiperen op revisies 
of vervangingen van uw 
bedrijfsmiddelen.

 Aanzienlijke kosten- en 
tijdbesparingen doordat de 
afschrijvingsboekingen zijn 
geautomatiseerd. 

eigen Afschrijvingsmethode
Maak uw keuze uit de twee meest 
gebruikte afschrijvingstypen – aanschaf-
waarde-restwaarde, en boekwaarde –  
of definieer uw eigen methodes door  
de afschrijvingspercentages per periode 
te wijzigen. 

diepgAAnd overzicht
Profiteer van de aparte activakaarten 
waarop u per activum alle boekingen 
vindt en waarmee u weergaven defini-
eert en inzoomt op de onderliggende 
journaalposten.

De module Vaste activa I bespaart u veel tijd, doordat u heel eenvoudig uw afschrijvings-
boekingen kunt automatiseren.
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