
MODULES PROJECTEN EN UREN

Als u dit leest is de pilot-fase gestart, en is AccountView My Time een feit. Een AccountView-
webapplicatie waarmee uw medewerkers waar dan ook, 24 uur per dag en 7 dagen per week,
hun uren kunnen invoeren.

AccountView My Time 
Overal en altijd uren invoeren

 Steeds minder medewerkers zijn elke dag van de week 
op kantoor. Consultants zijn bij de klant, verkopers zijn 
onderweg naar prospects, u bezoekt belangrijke relaties, 

het aantal thuiswerkers neemt toe, en ook projectorganisa-
ties kennen veel ambulante medewerkers. U wilt natuurlijk 
zicht houden op al die bestede uren. Maar daarvoor is het 
niet nodig om iedereen van een laptop met VPN te voorzien 
en het hele bedrijfsnetwerk open te zetten. AccountView 
komt nu met een webapplicatie  bovenop de standaard 
AccountView-applicatie waarmee medewerkers overal via 
het web hun uren kunnen verantwoorden die naar de stan-
daardapplicatie worden gestuurd.

NAUWKEURIGER EN SNELLER FACTUREREN
Met een eenvoudige en gebruiksvriendelijke browser-
applicatie kunnen uw medewerkers hun urenstaat eenvoudig 
en snel bijhouden. Als ze ’s avonds thuis hun e-mail checken 
kunnen ze meteen hun uren even invoeren, als de dag nog 
vers in het geheugen zit. Het werkt op eenzelfde eenvoudige 
en snelle manier als AccountView zelf. Het is niet meer nodig 
om te wachten tot de vrijdag of de maandag. Uw urenregi-
stratie wordt betrouwbaarder, en daarmee ook uw factu-
ren. Dat betekent bovendien dat u eerder over uw uurstaten 
beschikt. Uw facturen worden niet alleen nauwkeuriger, u 
kunt op deze manier ook sneller factureren. En dat heeft 
weer positieve gevolgen voor uw liquiditeitspositie. Alle uren 
kunnen de eerste van de maand worden gecontroleerd, en 
de tweede gefactureerd. Hoe minder tijd er zit tussen de 
uren en de facturen, hoe sneller u uw geld krijgt.

EERDER BIJSTUREN EN MEER INZICHT
Ook projectleiders zullen het waarderen. Ze hoeven niet te 
wachten tot de wekelijkse meeting, maar kunnen de voort-
gang zonodig van dag tot dag monitoren, en op die ma-
nier in voorkomende gevallen misschien eerder ingrijpen. 
Omgekeerd komt het uw medewerkers ook van pas. Zij 
kunnen hun productiviteit en hun targets van dag tot dag 
bijhouden. Ze krijgen meer inzicht in hun werkelijke urenbe-
steding, als uren niet aan het eind van de maand op basis van 
agendanotities en het geheugen worden ingevoerd.

GEBRUIKSVRIENDELIJK EN SNEL
Performance is cruciaal, zeker in een webapplicatie. U hebt 
geen tijd om te wachten, anders zou u die invoeruren ook 
nog moeten bijhouden. De hele interface is dan ook gericht 
op productiviteit en snelle responstijden. U kunt gebruikers 
aan gebruikersgroepen koppelen, waardoor ze alleen hun 
eigen projecten zien, in plaats van de hele lijst.

Daarnaast is gebruiksgemak minstens zo belangrijk in 
AccountView My Time. Terwijl u uw codes selecteert en gegeens 
invoert, wordt meteen de extra informatie over het project 
en de uursoort en dergelijke getoond. De omschrijving van 
een project zegt immers veel meer dan een onleesbare en 
moeilijk te onthouden projectcode. Zo ziet u sneller of u de 
juiste codes hebt geselecteerd, en voorkomt u fouten.
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UITGEBREIDE FUNCTIONALITEIT
AccountView My Time is meer dan een simpele HTML-uren-
invoerpagina. Achter al die schermen staan krachtige busi-
ness rules. Dat geeft u de zekerheid dat de geregistreerde 
uren aan uw eisen voldoen, bijvoorbeeld de controle aan de 
hand van de contracttijd.

Ook de bekende flexibiliteit van AccountView blijft gehand-
haafd. Uw medewerkers kunnen eerder gebruikte codes, 
zoals project- en uurcodes, snel achterhalen, doordat de 
gegevens van de voorgaande week zonder aantallen in de 
nieuwe invoerweek verschijnen. Ze kunnen kilometers en 
verschotten (aantallen en bedragen) gebruiken. Ingevoerde 
urenbladzijden kunnen eenvoudig achteraf worden gewijzigd. 
Ook is het mogelijk om onvolledige urenregels te bewaren, 
waarin nog niet alle verplichte velden zijn ingevoerd. Zo kan 
eventuele ontbrekende informatie achteraf worden aan-
gevuld, zonder de rest van de gegevens opnieuw te hoeven 
invoeren. En u kunt de volledig ingevoerde urenbladzijden 
daarna gewoon compleet melden.

ALLEEN PC MET BROWSER NODIG
Voor AccountView My Time is een eenvoudige PC met een 
standaard browser voldoende: Internet Explorer versie 7 of 
Firefox versie 2 of hoger volstaat. Uw medewerkers kunnen 
hun uurstaten vanaf elke computer met een internetverbin-
ding bijwerken, 365 dagen per jaar. De webverbindingen zijn 
ruim voldoende beveiligd, zowel via https voor de weburenin-
voer van de medewerker als via certificaten voor de synchro-
nisatie van de lokale applicatie met de gehoste urenapplicatie. 
U hoeft niet te investeren in dure netwerkoplossingen, u be-
schikt over een actuele urenregistratie, en uw medewerkers 
hoeven hun uren minder vaak te faxen of te mailen (met alle 
overtypwerk van dien).

  MEER INFORMATIE
AccountView My Time is beschikbaar vanaf AccountView versie 
9.0a, en wordt gehost via een door ons geselecteerde provider. 
Uw AccountView-leverancier dient u graag van advies.

 
Hij kent uw bedrijf het beste en weet welke oplossing in 
uw situatie maximaal rendement oplevert. Natuurlijk kunt 
u ook contact opnemen met AccountView: 020-3552910 
of sales@accountview.com. 
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