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Weet u op welke uren het meest geboekt is? Het aantal uren per 
medewerker per project? Zoekt u functionaliteit voor gedetailleerde 
analyse en fraaie presentatie van uw geregistreerde uren? De module 
Urenhistorie biedt hiervoor uitgebreide mogelijkheden.

voor wie
Voor iedereen die uren,  
aantallen (zoals kilometers), 
bedragen (zoals declaraties), 
marges en tarieven wil  
analyseren en inzichtelijk  
wil maken.

uitgebreide selectie-
mogelijkheden
Baseer uw rapporten op tientallen ken-
merken om een selectie van uw uren te 
maken. Gebruik deze selectie voor alle 
rapporten. Maak snel een overzicht van 
het aantal projecturen per medewerker 
per week, of het gemiddelde externe  
tarief per project per medewerker.

vAnuit elke invAlshoek
Bekijk de ureninformatie van uw projecten 
en medewerkers per dag in plaats van 
per week als u kortlopende projecten 
hebt. Of analyseer de ureninformatie  
per kwartaal als u langlopende projecten 
hebt. Weet zo precies wie, wat, wanneer 
en waarop heeft geboekt, zodat u gelijk-
soortige projecten een volgende keer 
beter kunt plannen en scherper kunt 
offreren.

Vraagt u zich af hoeveel uren vorige week zijn gedraaid? Per medewerker en ook nog per 
project? Met de module Urenhistorie beschikt u over uitgebreide rapportagemogelijkheden, 
waarmee u uw uren vanuit iedere invalshoek kunt bekijken. Dat is pas optimaal inzicht!

* Uitbreiding op de  
modules Urenregistratie  
of Uren & Declaraties.
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uw voordeel
 Uitgebreide standaard-

rapportage op twee niveaus 
voor willekeurige combinaties 
van uren per medewerker, 
week, project, uursoort, 
uursoortgroep en debiteur. 

 Standaardkruistabellen op 
twee niveaus voor tientallen 
combinaties van invalshoeken, 
die u per dag, week, maand, 
periode, kwartaal en per jaar 
kunt opvragen. 

 Urenrapportage over 
meerdere jaren tegelijk.

 Standaardrapportage over 
de historie van aantallen en 
bedragen per medewerker, 
en per medewerker per 
week, project, uursoort, 
uursoortgroep of debiteur.

 Tariefinformatie op alle 
marge-overzichten, namelijk 
extern tarief uursoort en 
intern tarief maal opslag-
percentage kostensoort,  
in combinatie met Uren & 
Declaraties.

snel en flexibel
Vraag snel tariefinformatie op. Bekijk 
wat uw interne uren eigenlijk kosten en 
hoe u deze het beste kunt factureren. 
Druk alle rapporten bovendien af met  
of zonder tarieven. Maak hierbij uw  
keuze uit het interne of externe tarief. 
Of gebruik het calculatietarief van de 
kostensoort.

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 draaitabel-
len op te stellen.

Wilt u in een oogopslag zien wat de marge is op uw projecten per week? Met de module 
Urenhistorie beschikt u over een onbeperkt aantal mogelijkheden om uw uren en uw marge-, 
productiviteits- en tariefinformatie te bekijken en te analyseren. Zo weet u altijd wat er 
speelt op uw projecten, waardoor u toekomstige activiteiten en projecten beter kunt plannen.
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