
MODULES BUSINESS FINANCIEEL

business

controllers desk

Wilt u eenvoudig tussentijds kunnen rapporteren per afdeling? Wilt u op 
een handige manier uw complete administratie nakijken en zonodig direct 
in het dagboek corrigeren? Reken dan op de module Controllers Desk.

voor wie
voor iedere financiële  
professional die vanuit  
één plek wil budgetteren, 
controleren, corrigeren  
en rapporteren.

meerdere groeperingen 
voor het juiste inzicht
U bepaalt zelf hoe u naar de cijfers wilt 
kijken. Zo vergelijkt u bijvoorbeeld niet 
alleen de cijfers van het huidige met het 
vorige jaar (of het budget van het huidige 
jaar), maar u kunt de cijfers ook groeperen 
naar twee verschillende invalshoeken. Zo 
presenteert u bijvoorbeeld in plaats van 
jaarcijfers ook eenvoudig kwartaalcijfers 
of cijfers per kostenplaats. Of u combi
neert die twee gegevens eenvoudig tot 
een kwartaaloverzicht per kostenplaats. 
Zo krijgt iedere afdelingsverantwoorde

lijke eenvoudig de rapportage van zijn 
eigen afdeling.

doorzoomen nAAr  
detAilinformAtie  
Inzicht in bijvoorbeeld uw balans of winst 
en verliesrekening is prima als de zaken 
gaan zoals verwacht. Maar bij afwijkingen 
wilt u direct in detail terugzien waar die 
vandaan komen. U klapt eenvoudig de 
onderliggende grootboekrekeningen  
van een rubriek open. Biedt dit nog niet 
voldoende informatie, dan kunt u direct 
vanuit de rekeningen doorzoomen naar 

Wilt u per kostenplaats zien wat er gebeurt met de kosten? Met de module Controllers 
Desk stelt u eenvoudig in hoe u de informatie van een bepaald overzicht wilt groeperen. 
U kunt het bijvoorbeeld opsplitsen naar perioden of kwartalen, maar ook naar kosten
plaatsen. Dat is pas flexibiliteit!

43
21



AccountView, Postbus 9400, 1006 AK  Amsterdam, t 020 355 2999, f 020 617 1478, e info@accountview.com

uw voordeel
 Op elk moment actuele 

tussentijdse interne rappor
tages maken met één druk 
op de knop.

 Optimale flexibiliteit in het 
beoordelen en ‘uitzoeken’ 
van de administratie, doordat 
u overal kunt doorzoomen 
naar detailinformatie, en 
altijd notities kunt vastleggen.

 Meer inzicht doordat u zelf 
de subtotalen kunt instellen, 
en de splitsing naar kwartalen, 
maanden, kostensoorten (in 
combinatie met de module 
Uitgebreide kostenanalyse),  
en kostenplaatsen.

 Eenvoudig een kosten
overzicht per kostenplaats 
(bijvoorbeeld afdelingen) 
produceren, zodat uw afde
lingsmanagers zelf de kosten 
in de hand kunnen houden.

de grootboekkaart, en van daaruit zelfs 
naar de onderliggende journaalpost. Zo 
hebt u alle detailinformatie beschikbaar, 
maar alleen als u die echt nodig hebt.

direct vAnAf de groot-
boekkAArt corrigeren
Fouten maken is menselijk. Maar als u ze 
tegenkomt wilt u ze wel zo snel mogelijk 
wijzigen. Met de Controllers Desk zoomt  
u eenvoudig vanuit de grootboekkaart 
door naar de bijbehorende dagboek
bladzijde, waar u de wijziging meteen 
kunt doorvoeren. 

zelf nieuwe invAlshoeken 
toevoegen 
Met de module BusinessDimensions voegt 
u zelf nieuwe invalshoeken toe, zodat u ook 
daarop kunt budgetteren, controleren, 
corrigeren en rapporteren. Voor een 
groot wagenpark voegt u bijvoorbeeld 
het kenteken toe, zodat u de autokosten 
ook daarop kunt budgetteren en volgen. 
Zo houdt u de kosten voor uw wagen
park in de hand.

Wilt u de detailinformatie van het huidige jaar inzien? Met de module Controllers Desk zoomt 
u direct vanuit het verslag door naar de onderliggende grootboekkaart en zelfs naar de daar
onder liggende journaalpost. Met de module Multi-Year Financials zoomt u vanuit het verslag 
direct door naar de onderliggende grootboekkaart van dit jaar en van vorig jaar. Zo ziet u 
precies waar de verschillen tussen de jaren vandaan komen. Direct wijzigingen doorvoeren 
in het dagboek? Controleren en corrigeren gaat zo in één moeite door.
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MODULES BUSINESS FINANCIEEL

business

controllers desk & budgettering

Wilt u eenvoudig uw budgetten kunnen aanmaken en aanpassen? Wilt  
u eenvoudig prognoses maken? Vertrouw dan op de combinatie van de 
modules Controllers Desk en Budgettering II. Eén plus één wordt drie.

voor wie
voor iedere financiële pro
fessional die vanuit één plek 
wil budgetteren, controleren, 
corrigeren en rapporteren.

uw voordeel
 Op elk moment actuele 

tussentijdse interne rappor
tages maken met één druk 
op de knop.

 Volledige budgettering bin
nen uw financiële applicatie, 
waardoor u uw budget altijd 
met de werkelijkheid kunt 
vergelijken.

 Uw directie snel voorzien 
van een prognose voor een 
bepaalde periode of tot het 
eind van het jaar.

 Budgetten aanmaken en 
wijzigen vanuit de verslagleg
ging, zodat u alles op één 
centrale plek kunt beheren.

flexibiliteit in budget
Iedere organisatie hanteert zijn eigen 
methodiek om budgetten op te stellen. 
U baseert uw budget van het nieuwe jaar 
bijvoorbeeld op de werkelijke cijfers van 
vorig jaar, en calculeert daarbij nog een 
groei percentage in. Of u pakt de prognose 
van het lopende boekjaar. Allemaal van
uit het verslag op uw scherm. Hierdoor 
worden uw budgetten echt betrouwbaar.

budgetten AAnpAssen
U kunt uw budget op elk moment vanuit 
het verslag aanpassen. U bepaalt zelf of  

u het totale budget voor een grootboek
rekening wilt aanpassen, of voor een 
periode of kostenplaats. U ziet direct  
het resultaat in het verslag op uw scherm. 
Zo is het bijwerken en afstemmen van 
een budget een koud kunstje.

uitgebreide budget-
rApportAges
U beschikt met de Controllers Desk  
over uitgebreide budgetrapportages,  
van periode vergelijkingen tot prog
noses. Zowel op uw scherm als in  
rapportvorm.

Een budget is een vooraf gemaakte prognose. Prognoses zijn er om bij te stellen. In  
combinatie met de module Budgettering II wijzigt u direct uw huidige budget. Of u maakt 
een nieuw budget aan, bijvoorbeeld op basis van de werkelijke cijfers tot de huidige 
maand of van het vorige jaar. Misschien verhoogt u dat nog met een opslagpercentage. 
Budgetteren was nog nooit zo eenvoudig.
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MODULES BUSINESS FINANCIEEL

business

budgettering ii

Kies voor overzicht en zekerheid, en stel moeiteloos uw budget op 
voor uitvoerige vergelijkingen van uw budgetcijfers met de werkelijke 
cijfers. Vertrouw op de module Budgettering II.

voor wie
Voor iedereen die vooraf 
verschillende prognoses wil 
maken en op elk moment 
zicht wil hebben op mogelij
ke afwijkingen.

uw voordeel
 Goed zicht op de presta

ties van uw onderneming, 
waardoor u kunt inspringen 
op kansen en u kunt bijsturen 
in geval van tegenvallende 
resultaten.

 Heldere vergelijkingen van 
uw actuele prestaties met uw 
budgetteringsscenario’s en uw 
werkelijke cijfers van vorig jaar.

 Grote tijdbesparingen 
door de flexibiliteit waarmee 
u budgetten aanmaakt,  
aanpast en vergelijkt.

 Niet alleen op bedragen 
maar ook op aantallen bud
getteren, waardoor u op nog 
meer zaken kunt bijsturen. 
Denk bijvoorbeeld aan de 
budgettering van kubieke 
meters gas voor kastuinders 
of zwembadbeheerders. 

onbeperkt budgetteren
Maak per administratie een onbeperkt 
aantal budgetten aan. Stel bijvoorbeeld 
verschillende budgetten op voor een lage 
en hoge groeiverwachting. Wijzig ook 
snel budgetbedragen in een keer.

op elk niveAu
Budgetteer op elk gewenst niveau, zoals 
op grootboekrekening, grootboekreke
ning en kostenplaats, grootboekrekening 
en kostensoort, en grootboekrekening, 
kostenplaats en kostensoort (met de 
module Uitgebreide kostenanalyse).

ieder verAntwoordelijk 
voor eigen budget
Verdeel de budgetverantwoordelijkheid 
door budgethouders toe te wijzen aan 
budgetregels.

uitgebreide rApportAges
Gebruik de uitgebreide rapporten en 
vergelijkingen van uw budgetcijfers met de 
werkelijke cijfers, die op elk gewenst tijd
stip en op basis van uitgebreide selectie  
criteria zijn af te drukken. Per jaar of per 
periode, en voor één kostenplaats, een 
reeks kostenplaatsen of alle kostenplaatsen.

Met de module Budgettering II kunt u niet alleen budgetteren op grootboekrekening,  
maar ook op kostenplaats, kostensoort (met de module Uitgebreide kostenanalyse)  
en combinaties van deze factoren. Daarnaast kunt u meerdere budgetten vastleggen. 
Bijvoorbeeld Groeiscenario 5%, Groeiscenario 10% en Groeiscenario 15%. Bovendien 
kunt u afwijkende groeiscenario’s plannen voor uw bedragen en budgetaantallen.

* Uitbreiding op de  
module Budgettering I.
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