De nieuwe manier van boekhouden,
die zich aanpast aan jouw wensen.

Online boekhouden

Accountnet-Online is een nieuwe manier van boekhouden tegen een vaste prijs per
maand.
Waar en wanneer je maar wilt. Snel, gebruiksvriendelijk en goed beveiligd.

Je koopt geen software en betaalt niet voor
updates. Voor vragen staat een speciale
website 24 uur per dag 7 dagen per week voor
jou klaar en natuurlijk kun je ons altijd bellen
tijdens kantooruren. Accountnet kan je altijd
helpen, zelfs op afstand via het internet. Jouw
accountant kan als jij dat wenst vanaf zijn eigen
kantoor jouw administratie voeren of
controleren, zonder dat je daar hinder van hebt.

Dit is flexibel boekhouden
Jij bent flexibel in de kosten voor jouw boekhouding. Jij bepaalt of je de hele
boekhouding zelf doet, of dat jouw boekhouder of accountant een deel voor jou
verzorgt.
Je kunt vanaf elke plaats in de wereld waar een internetverbinding is jouw
administratie bekijken of van daaruit de boekhouding bijwerken.
De buitenlandse filialen kunnen de
boekhouding bijwerken, terwijl jij
direct de resultaten kunt inzien.
Je kunt elk moment van de dag alle
overzichten krijgen, inclusief een
balans en resultatenrekening.
Je voldoet altijd en direct aan de
gangbare boekhoudeisen.
Accountnet werkt in bijna elke taal
die men zich maar kan wensen,
Nederlands, Spaans, Engels, Frans,
Duits, Italiaans, Portugees, Noors,
Bahasa Indonesia, Chinees ….. en
nog vele andere talen.
Alle overzichten, facturen en formulieren zijn op maat aan te passen.
Facturen kunnen in de taal van de klant opgemaakt worden, dus klanten uit andere
landen, krijgen indien gewenst een factuur in hun eigen taal.
Als dat niet flexibel is……..

Wat is Accountnet Online?
Accountnet Online is een abonnement op een online administratie.

Je betaalt een maandelijkse vaste
vergoeding, ontvangt van ons inlog gegevens
en je doet de boekhouding voortaan online.
Via een beveiligde verbinding sta je in contact
met ons datacenter in Amsterdam, waarin de
eigen Accountnet Servers zijn ondergebracht.
Een veiliger internetsysteem is er niet.
Heb je vragen, dan maak je gebruik van de
uitgebreide online helpfuncties, of neemt
contact met ons of jouw accountant op.

Wat kan ik met Accountnet Online?
Met Accountnet Online voer je een administratie op internet. Dat kan een eenvoudige
administratie zijn met kas, bank, verkopen en inkopen, maar ook een zeer
uitgebreide administratie met artikelen, facturatie, voorraadbeheer, urenadministratie,
projecten, assemblage, meerdere magazijnen, vreemde valuta etc.
Je hebt altijd direct inzicht in de resultaten van jouw bedrijf en kunt zonder enige
vertraging, omzetten, inkopen, afdelingsresultaten, te betalen BTW etc. bekijken.
Met een klik op de muis maak je de balans op of krijg je de verlies- en winstrekening.
Vanaf nu nooit meer wachten op antwoord van de boekhouder. Heb je
morgenmiddag een gesprek met de bank, dan neem je de gegevens tot en met
vandaag gewoon mee, geen probleem !
Boekhouden met Accountnet Online
- volledig beschermde internetsite
- veilige opslag van uw administratie
- snelle, duidelijke schermen en invoer
- geen aanschafkosten, maar abonnement
- geen kosten voor updates of onderhoud
- volledige ondersteuning via internet en telefoon
- uiterst flexibel om mee te werken
- direct alle gegevens ter beschikking
- jij bepaalt wat je doet, wanneer en waar

Mogelijkheden van Accountnet
Hieronder tref je de vele mogelijkheden aan van Accountnet, het ultieme online
boekhoudsysteem via een beveiligde internetsite.
Je betaalt alleen wat je echt nodig hebt, daardoor geen moeilijke software, met
vele onnodige functies.
Het basispakket omvat de volgende mogelijkheden:
Verkoopfacturen:
o
o
o
o

Boeken van verkoopfacturen
Creditnota’s
Klantenkaarten
Overzichten van uitstaande facturen, ouderdomsanalyse, ontvangen BTW en
omzetoverzicht per dag, week, maand, kwartaal of jaar.

Inkoopfacturen:
o
o
o
o

Boeken van inkoopfacturen
Creditnota’s
Leverancierskaarten
Overzichten van te betalen inkoopfacturen, ouderdomsanalyse, betaalde
BTW en inkoop/kosten overzicht per dag, week, maand kwartaal en/of jaar.

Kas en Bank:
o
o

Boeken van kas- en bankontvangsten en -betalingen
Overzichten van alle ontvangsten en betalingen naar soort, controle van de
kas en de bank per dag, week, maand kwartaal en/of jaar.

Grootboek:
Alle transacties worden automatisch in het grootboek (de eigenlijke boekhouding)
verwerkt, zodat je geen boekhouder hoeft te zijn om met dit systeem te werken.
Soms is het nodig om een boeking rechtstreeks in het grootboek te doen via het
memoriaal, dat kan je of jouw boekhouder/accountant hier doen.
Vanuit het grootboek kun je alle mogelijke overzichten verkrijgen per rekening,
soort boeking, dagboek per dag, week, maand kwartaal en/of jaar.
Ook kan het systeem automatisch periodieke boekingen doen zoals
afschrijvingen.
Vanzelfsprekend kun je gemaakte fouten direct corrigeren, zolang je de periode
niet hebt afgesloten.
Ook is het mogelijk om een zgn. audit-control te houden door jou zelf of door
jouw accountant.
Het rekeningschema is volledig flexibel en geheel door jou of jouw accountant
aan te passen.
Er zijn standaard rekeningschema’s per land, welke aangepast zijn en voldoen
aan de landelijke wetgeving.

Rapportage:
Behalve de hierboven al genoemde overzichten en rapporten, levert het systeem
met één druk op de knop de volgende rapporten:
o
o
o
o
o

BTW overzichten
Proefbalans
Saldibalans
Balans
Verlies- en winstrekening.

Deze rapporten kun je direct krijgen op elk
moment van de dag, aan het eind van een periode of aan het eind van het
boekjaar, zonder tussenkomst van een boekhouder of accountant.

Diversen:
Verder beschikt het systeem over de volgende unieke mogelijkheden:
o
o

Altijd beschikbaar, 24 uur per dag, 7 dagen per week, op elke plaats waar je
over een internetaansluiting beschikt, waar ook ter wereld.
In te stellen in praktisch elke taal, zodat ook jouw mensen in het buitenland
met dit systeem kunnen werken.

Al deze mogelijkheden staan je ter beschikking in ons standaardpakket.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Extra mogelijkheden (optioneel)
o

Meerdere gebruikers

o

Meerdere bedrijven

o

Facturatie (in meerdere talen)

o

Project- en urenadministratie

o

Verkoop/Inkoop orderadministratie

o

Vreemde valuta

o

Afdelingen

o

Terugkerende automatische boekingen

o

Aanpassingen in invoerschermen, formulieren en facturen naar wens

Wij helpen je altijd
Wij assisteren je niet alleen met de dagelijkse vragen die jij
mocht hebben, maar wij helpen je ook bij het wegwerken
van achterstanden, de inrichting van de administratie of de
aanpassing van jouw wensen aan het systeem.
Andere formulieren, eigen logo op de facturen, speciale
rapportage eisen….. geen probleem, wij helpen je, altijd!

Kan ik Accountnet Online uitproberen?
Natuurlijk.
Je kunt van ons een uitgebreide geheel vrijblijvende demonstratie krijgen, waarbij wij
je alle voor u relevante mogelijkheden tonen.
Probeer Accountnet Online en bespreek de mogelijkheden van online boekhouden
met ons en/of jouw accountants- of administratiekantoor.
Vanzelfsprekend zijn wij ook graag bereid om jouw accountant of boekhouder dit
unieke meertalige systeem te demonstreren.
Wil je nu en in de toekomst flexibel boekhouden, dan mag je deze kans niet missen.

Neem voor meer informatie contact op met:
Accountnet Internet Media S.L.
Avenida País Valencia 12bajo
03570 Villajoyosa – Alicante
Telefoon: 965887840
E-mail: info@accountnetonline.com
Of bezoek onze website met veel informatie over Accountnet Online
het Accountnet systeem en onze service mogelijkheden
www.accountnetonline.com

