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accountancy: centraal cliëntbeheer

Wilt u uw administraties in AccountView inzetten voor online  
boekhouden? Vertrouw dan op de module Centraal cliëntbeheer.

voor wie
Voor alle administratie-  
en accountantskantoren die 
met hun cliënt in dezelfde 
administraties willen samen-
werken: uw cliënt via het 
internet en u op kantoor. 

echt samenwerken
Maak gebruik van de mogelijkheid om 
online met AccountView te werken en 
geef uw cliënt via het internet toegang 
tot de eigen administraties. Profiteer  
op deze manier niet alleen van alle 
accountancyfunctionaliteit van 
AccountView, maar werk ook echt 
samen met uw cliënt. Laat zo uw cliënt 
uitsluitend kasmutaties invoeren, terwijl 
u de controle op de administratie houdt.

vollediG inzicht
Gebruik de duidelijke overzichten om na 
te gaan welke boekingen uw cliënt heeft 
gewijzigd of toegevoegd. Roep bij wijzi-
gingen snel de oorspronkelijke gegevens 
op. Blokkeer bovendien eenvoudig een 
bepaalde periode om te voorkomen dat 
uw cliënt hierin boekt. Houd zo volledig 
zicht op uw administraties.

Met de module Centraal cliëntbeheer bepaalt u als accountant welke medewerkers van uw 
cliënt via het internet met AccountView mogen werken. Mag de heer Dekkers online aan 
de slag met AccountView? U legt de heer Dekkers eenvoudig als contactpersoon vast en 
koppelt hem aan de juist logingegevens. De heer Dekkers kan vervolgens via het internet 
inloggen op AccountView.

business
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uw voordeel
 Een geïntegreerd  

systeem waarin zowel uw 
medewerkers als uw cliënten 
in dezelfde administratie 
samenwerken. 

 Optimaal gebruiksgemak 
omdat u eenvoudig de  
functies uitschakelt die  
niet worden gebruikt.

 Hoge efficiency omdat  
uw medewerkers niet op  
een extern systeem hoeven  
in te loggen.

 Altijd inzicht in alle nog  
uit te voeren werkzaamheden 
en taken. 

 Gebruiksvriendelijke  
administratieve oplossing die 
meegroeit met de organisatie 
van uw cliënt.

 Complete veiligheid  
omdat uw cliënt dankzij de 
gescheiden installaties uitslui-
tend de eigen administratie 
kan raadplegen.

optimale communicatie
Gebruik het geavanceerde takensysteem 
om uw cliënt taken op te dragen, zoals 
het afronden van boekingen of het  
fiatteren van de BTW-aangifte. Laat  
uw cliënt hetzelfde systeem gebruiken 
om u op de hoogte te houden van de 
status van opgedragen taken. 

Hebt u met uw cliënt afgesproken, dat hij uitsluitend kas- en inkoopmutaties invoert? 
Met de module Centraal cliëntbeheer geeft u uw cliënt alleen toegang tot het kasboek,  
terwijl u alle andere dagboeken uitschakelt. Door op deze manier overbodige functies 
weg te halen, maakt u het voor uw cliënt eenvoudig om de eigen administratie te voeren.

accountancy: centraal cliëntbeheer




