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accountancy: multicliënt / bri telebankieren

Beheert u voor verschillende cliënten meerdere bankrekeningen bij 
dezelfde bank? Met Multicliënt / BRI telebankieren leest u de mutaties  
van alle cliënten en van alle rekeningen in één keer in! 

voor wie
Voor de accountant die  
een forse tijdwinst wil  
realiseren bij het verwerken 
van bankboekmutaties.

automatisch verdelen
Verdeel afschriften van verschillende  
cliënten bij één bank automatisch over 
verschillende administraties en dagboeken. 
Lees zo periodiek de afschriften van  
alle cliënten in één keer in.

afschriften exporteren
Importeer of exporteer eenvoudig nog 
niet verwerkte bankafschriften tussen 
uw vestigingen, bijvoorbeeld wanneer 
een cliënt van vestiging is gewisseld.

Met de module Multicliënt / BRI telebankieren leest u in één keer de elektronische  
bankafschriften van al uw cliënten in. AccountView herkent vervolgens welke afschriften 
bij welke administratie horen.

* Uitbreiding op de module 
Inlezen bankmutaties.

business
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uw voordeel
 Flinke tijdwinst en minder 

fouten, doordat u bankaf-
schriften van uw cliënten per 
bank in één keer inleest en 
automatisch over de juiste 
administraties en dagboeken 
verdeelt. 

 Razendsnelle herkenning 
en verwerking van boekingen 
met behulp van AutoCodering.

 Geschikt voor alle banken 
die Multicliënt- / BRI-verwer-
king ondersteunen. 

 Goede beveiliging tegen 
ongewenst inlezen, omdat u 
toestemming van uw cliënten 
en een multicliënt-overeen-
komst met de bank moet 
hebben.

eenvoudiGe verwerkinG
Zie in één oogopslag welke boekings-
regels door AccountView automatisch 
zijn gecodeerd en welke u nog moet  
aanvullen. Splits ook eenvoudig regels  
of voeg gegevens als aantallen of  
vennootcodes toe. 

extra functionaliteit
Profiteer van het gemak dat 
AccountView transacties herkent  
op basis van vaste gegevens, zoals  
openstaande posten. Leg bovendien 
AutoCodes aan om het herkennings-
systeem te verfijnen. 

Met de module Multicliënt / BRI telebankieren verwerkt u transacties van elektronische 
bankafschriften razendsnel, omdat AccountView deze herkent op basis van vaste gegevens. 
Bovendien kunt u met AutoCodes dit herkenningssysteem verfijnen. Zo kunt u met de 
herkenning op omschrijving of bankrekeningnummer de verwerking van transacties  
volledig automatiseren. 
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