Account Pro voor Windows 9x/NT/2000/XP/Vista/Win7

Account Pro beschrijving
Account Pro voor Windows 95/98/ME/NT/2000/XP is een veelzijdig en
gebruiksvriendelijk meertalig programma voor boekhouding en financiële planning.
Het programma kan verschillende systemen (Anglo-Amerikaans en
Europees) aan en werkt met verschillende munten . Account Pro biedt u de
mogelijkheid om met kostenplaatsen en projecten te werken. Het programma is
zowel geschikt voor kleine en middelgrote ondernemingen en instellingen als voor
privé gebruikers die hun financiën willen beheren, of die van een vereniging of club.
Het programma werkt volgens de principes van het dubbel boekhouden. Het werkt
ook in een netwerkomgeving, en kan tot 2000 cliëntenrekeningen aan. Er is een
functie voor de automatische boeking van BTW en korting.
Het programma bevat een standaard rekeningenplan dat beantwoordt aan het
Minimum Algemeen Rekeningstelsel. U kan dit rekeningenplan eenvoudig
07/2010

© Accsoft Shareware, CH-8712 Stäfa

aanpassen aan uw specifieke behoeften : rekeningen die u niet gebruikt kunnen
worden verwijderd, en u kan om het even waar in het plan nieuwe rekeningen
aanmaken indien nodig.
Boekhouden met Account Pro is heel eenvoudig. In tegenstelling tot 'normale'
boekhoudprogramma's, waar foutieve boekingen moeten worden tegengeboekt en
opnieuw correct moeten worden ingevoerd, kan u met Account Pro -indien u dat
wenst- de foutieve boekingen rechtstreeks corrigeren. Voorts vermijdt Account Pro
de termen 'debet' en 'credit' bij het boeken. In de plaats daarvan werkt u met een
minteken, wat het boeken veel sneller en eenvoudiger maakt. Op het scherm en op
afdrukken worden alle bedragen evenwel weergegeven in overeenstemming met de
gebruikelijke boekhoudterminologie.
Bovenop de gebruikelijke boekhoudmogelijkheden, heeft Account Pro nog een aantal
bijkomende functies die u toelaten om aan efficiënte financiële planning te doen en
prognoses op te stellen. Zo kan u niet alleen maandelijkse budgetten, maar ook
maandelijkse prognoses maken voor elke kosten- en opbrengstenrekening. Maanden jaarrapporten zorgen ervoor dat u toch een eenvoudig overzicht op uw
boekhouding hebt. Met deze functies kan u op elk moment een realistische prognose
geven van het financieel resultaat op het einde van het boekjaar.
Een boekjaar kan een lengte hebben van twee dagen tot een jaar. Het kan elke
maand starten en het kan twee kalenderjaren overlappen.
Account Pro kan de volgende gegevensomvang aan :
- 2000 boekhoudingen
- 20000 rekeningen per boekhouding
- 200.000 (dubbele) per boekhouding en per boekjaar
- 200 standaardboekingen
- 200 periodiek weerkerende boekingen
- 200 munten
- 2000 kostenplaatsen/projecten
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