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declArAtiehistorie

Weet u aan welke klant de meeste uren zijn gefactureerd?  
Hoeveel uren u op dat grote project al hebt geannuleerd?  
De module Declaratiehistorie levert het u snel en overzichtelijk.

voor wie
Voor iedereen die inzicht  
wil in geannuleerde en  
gefactureerde aantallen  
en bedragen in declaraties.

uitgebreide selectie-
mogelijkheden
Baseer uw rapporten op tientallen  
kenmerken om een selectie van uw  
declaraties te maken. Gebruik deze 
selectie voor al uw rapporten. Maak  
snel een overzicht van diverse declara-
ties per project per week voor uw  
projectleiders.

exPorteren nAAr excel
Exporteer kruistabellen rechtstreeks  
naar Excel nadat u in AccountView uw 
informatie hebt geanalyseerd en voorbe-
werkt. Profiteer zo van de functionaliteit 
en grafische presentatiemogelijkheden  
van Excel om uw eigen analyses uit te  
voeren, tabellen verder te bewerken  
en driedimensionale grafieken en  
draaitabellen op te stellen.

Vraagt u zich af waar veel uren worden geannuleerd? Of dat bij bepaalde medewerkers of 
debiteuren vaker voorkomt? Met de module Declaratiehistorie beschikt u over uitgebreide 
rapportagemogelijkheden, waarmee u uw declaraties vanuit elke invalshoek kunt bekijken. 
Dat is pas optimaal inzicht!

* Uitbreiding op de module 
Uren & Declaraties I of 
Projectfacturering.
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uw voordeel
 Uitgebreide standaard-

rapportage op twee niveaus 
voor willekeurige combina-
ties van invalshoeken.

 Declaratierapportage  
over meerdere jaren tegelijk.

 Standaardrapportage over 
historie van aantallen en 
bedragen.

 Standaardrapportage over 
de historie per dag, week, 
maand, periode, kwartaal  
en jaar.

gericht oP de PrAktijk
Gebruik de inzichtelijke analyseresultaten 
om uw planning en beleid bij te sturen. 
Baseer uw declaraties op de voorgaande. 
Maak nauwkeurige schattingen van kosten 
van nieuwe projecten en activiteiten om 
scherpe en reële offertes uit te brengen, 
zodat u minder op uw declaraties hoeft 
te annuleren. Houd controle op de tijds-
besteding van uw medewerkers, door 
maatregelen te nemen op basis van de 
geannuleerde uren per medewerker  
over een bepaalde periode.

over jAren heen
Houd zicht op uw declaraties, ook over 
meerdere jaren. Ga op elk moment na  
hoe uw declaraties zijn opgebouwd. Hoe 
zijn uw geannuleerde declaratiebedragen 
verdeeld in de tijd en per debiteur?  
U ziet snel of er bij sommige debiteuren 
elke periode weer iets meer moet  
worden geannuleerd. Wellicht blijkt in 
een gesprek met deze debiteur dat er 
nog andere zaken spelen.

Met de module Declaratiehistorie kunt u niet alleen eenvoudig elk declaratierapport 
opvragen. U kunt ook aangeven hoe u het rapport wilt hebben. Alleen per project,  
per debiteur of per uursoort? Of per project per uursoort? Wilt u het verloop liever  
per week of per kwartaal bekijken? Geen probleem. U voert uw eisen in en AccountView 
maakt voor u het gewenste rapport of de grafiek aan.
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