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telebAnkieren: inlezen bAnkmUtAties

Typ uw bankafschriften niet langer over en zoek openstaande posten 
niet meer zelf op. Laat alles voortaan over aan de module Inlezen  
bankmutaties.

voor wie
Voor iedereen die snel en 
foutloos bankafschriften  
wil verwerken.

geen typefoUten
Lees snel en foutloos uw bankafschriften  
in door de automatische herkenning van 
uw dagboeken en verwerk deze direct in 
uw financiële administratie. 

Alles inlezen
Gebruik AutoCodering voor betalingen 
zonder herkenbare gegevens – zoals  
verzekeringen of huurovermakingen –, 
zodat deze ook automatisch op de juiste 
grootboekrekening worden geboekt.  
Leg in de beginperiode veel van deze 
coderingen vast en verhoog zo het  
aantal automatisch herkende posten. 

Met de module Inlezen bankmutaties leest u uw afschriften snel en foutloos in. U hoeft 
niets over te typen, u maakt geen typefouten en u verwerkt de afschriftregels in één keer 
in uw bankdagboek. Bovendien hoeft u in veel gevallen het document-/factuurnummer,  
de tegenrekening en de debiteur of crediteur niet zelf in te voeren, want de module past 
autoherkenning toe op de omschrijving van de afschriftregel.
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Uw voordeel
 Flinke tijdwinst door  

het gemakkelijk inlezen  
en verwerken van uw  
bankafschriften.

 Correcte verwerking  
van uw bankafschriften door 
het gebruik van meerdere 
kenmerken bij het opzoeken 
van openstaande posten, 
zoals bankrekeningnummer, 
factuurnummer, debiteur-  
en crediteurnummer, bedrag, 
postcode en huisnummer.

 Direct en snel boeken van 
deel- en verzamelbetalingen, 
doordat Autoherkenning 
deze tijdens het inlezen 
automatisch voor u kan  
verwerken.

AUtomAtische vergelijken
Vergelijk ontvangen bedragen met  
openstaande posten van debiteuren,  
en betaalde bedragen met openstaande 
posten van crediteuren voor optimale 
controle.

bestAndsformAten
Maak gebruik van het grote aantal in te 
lezen bestandsformaten, waaronder die 
van ABN AMRO, Commerzbank, FBTO, 
Friesland Bank, Fortis Bank, ING, van 
Lanschot, Postbank, Rabobank, SNS, 
Waterschapsbank en Telebanking Isabel 
voor België. Profiteer ook van de moge-
lijkheid om te internetbankieren, want 
naast offline ondersteunt AccountView 
ook deze vorm van telebankieren.

De module Inlezen bankmutaties vergelijkt voor u de afschriftregels met de openstaande 
posten op basis van meerdere kenmerken. Voor afschriftregels die niet worden herkend, 
gebruikt u Autocodering. Op deze wijze wordt altijd de juiste post geselecteerd en worden 
de afschriftregels op de juiste grootboekrekening geboekt. 
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