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Uren en Declaraties accoUntancy

Bestaat uw omzet voornamelijk uit uren? En bent u op zoek naar een 
oplossing die niet alleen met uw uren en declaraties uit de voeten kan, 
maar ook aan uw eisen aan flexibiliteit en rapportage tegemoetkomt? 
Reken dan op de module Uren en Declaraties Accountancy.

voor wie
Voor het moderne admini-
stratie- en accountants-
kantoor dat op een flexibele 
manier uren wil registreren 
en factureren.

nieUwe projecten aanmaken
Kopieer met gemak al uw lopende  
projecten naar een nieuw project. Wijzig 
aan de hand van de handige wizard snel 
de begin- en eindtijd. Transformeer zo 
de projectcode en omschrijvingen,  
bijvoorbeeld alle 2007-projecten in 2008. 
Wijzig ook snel de projectstatus of het 
percentage gereed.

sjabloonprojecten
Laat het aanmaken van projecten via 
een sjabloon verlopen als u vaak een 

zelfde soort project gebruikt. Bespaar 
op deze manier tijd en voorkom fouten, 
want de juiste projectdeclaratie-
methode en projectstatus worden  
automatisch ingevuld.

invalshoek rapportagejaar
Boek bij het invoeren van uren en kosten 
op eigen gekozen invalshoeken. 
Bijvoorbeeld op een bepaald project 
(Jansen Groothandel) en/of rapportage-
jaar (2008). Gebruik deze invalshoeken 
ook voor uw rapportages en facturatie.

Met de module Uren en Declaraties Accountancy hebt u goed zicht op de werkzaamheden die 
uw medewerkers voor cliënten uitvoeren. Hiervoor voert u de werkzaamheden en uren 
eenvoudig naar rapportagejaar in. Door dit onderscheid ook in de declaratie op te 
nemen, is de declaratie ook voor uw cliënten duidelijk.

* Uitbreiding op de module 
Uren en Declaraties I.
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Uw voorDeel
 Op eenvoudige wijze 

gemaakte uren onderscheiden 
naar rapportagejaren, zowel 
in de rapportages als in de 
declaraties.

 Nieuwe projecten aanmaken 
op basis van projectsjablonen, 
waardoor u sneller kunt  
werken en fouten voorkomt.

 Gedetailleerd inzicht in het 
resultaat van het declaratie-
proces dankzij de uitgekiende 
rapporten waarop zowel het 
declaratieresultaat als het 
meer/minderwerk wordt 
getoond.

 Goede dienstverlening naar 
uw cliënten toe, omdat u snel 
kunt nagaan wat gedecla-
reerd, doorgeschoven en 
geannuleerd is.rapporten 

Maak gebruik van de verschillende rap-
portagemogelijkheden. Houd goed zicht 
op het verloop van de facturatie naar 
uw cliënten aan de hand van het 
Declaratieoverzicht. Vind hierin de 
gegevens zowel in aantallen als bedragen 
terug. Zie ook wat u nog moet  
factureren en wat u in het verleden 
hebt gefactureerd, geannuleerd of  
doorgeschoven. Gebruik het rapport 
Declaratieresultaat om vanuit verschil-
lende invalshoeken en op verschillende 

niveaus naar het declaratieresultaat te 
kijken. Kijk zo na bij welke klant veel is 
geannuleerd. Ga met behulp van de 
Meer/minderwerklijst na wat u aan 
extra uren hebt gefactureerd en of u 
uren op een project hebt afgeboekt.

Met de module Uren en Declaraties Accountancy beschikt u over specifieke rapportages die 
u als accountant nodig hebt. Zo kunt u eenvoudig een meer- en minderwerklijst opvragen, 
waarop u in een oogopslag ziet wat er per cliënt of medewerker aan uren is gewijzigd.
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