Boekhouden wordt een plezier!
Venice reikt talrijke oplossingen aan voor u, als accountant, en uw klanten! Venice biedt u de
mogelijkheid om te werken met een onbeperkt aantal dossiers. Door gebruik te maken van duidelijke
rapporten en balansen vindt u snel de gevraagde informatie. De vlotte koppeling met klantendossiers
via Venice in de cloud maakt van Venice het ideale pakket voor de accountant.
Of u nu de boekhouding voert voor een klein, middelgroot
of groot bedrijf, voor een vzw of als accountant voor een
hele reeks dossiers van uiteenlopende grootte, u voldoet
moeiteloos aan alle wettelijke verplichtingen.
Met Venice Boekhouding voldoet u als accountant
moeiteloos aan alle wettelijke verplichtingen voor een
onbeperkt aantal dossiers van uiteenlopende grootte. Tal
van duidelijke rapporten, overzichten en vlotte exportmogelijkheden maken van Venice Boekhouding steeds dé
bron van informatie om elke bedrijfssituatie op de voet te
volgen.

Venice in the cloud
Venice in de cloud laat u toe om Venice te gebruiken via
het internet. Een Application Service Provider (SaaS,
Software as a Service) laat u toe om Venice, in plaats van
op uw eigen server of pc, te gebruiken via internet.
Anytime, anyplace, anywhere ... een pc met
internetverbinding volstaat!
U maakt verbinding met het beveiligd datacenter van de
ASP-provider. Venice wordt er op uiterst performante
hardware gehuisvest en voortdurend op een professionele
manier gemonitord.
Als accountant krijgt u meteen onbeperkte toegang tot alle
dossiers waarvoor u zelf de boekhouding voert. Hebt u ook
klanten die zelf hun boekhouding en/of administratie
voeren met Venice in de cloud, dan krijgt u ook online
toegang tot hun gegevens.

Alle input verloopt bijzonder efficiënt en de btw-aangifte,
de jaarlijkse listing en de intracommunautaire opgave
kunnen elektronisch worden ingediend. Standaard
beschikt Venice over een rits tijdbesparende
functionaliteiten. Om er enkele op te noemen:
 verwerking van CODA-berichten
 verwerken van elektronische aankoopfacturen
 online controle van ondernemingsnummers via de
VIES-databank.

Voordelen:
 up-to-date software
 dagelijkse back-up
 steeds en overal toegang tot uw gegevens
 lage kost van uw IT-infrastructuur
 lage implementatierisico’s
 rechtstreekse communicatie met uw klant

Verwerken CODA

Aankoopfacturen elektronisch verwerken

CODA of geCOdeerde DAgafschriften zijn bankuittreksels
die in elektronische vorm worden aangeboden. U kunt ze
rechtstreeks aanvragen bij uw bankinstellingen of
downloaden via bv. Isabel of CODAbox.

Venice stelt u in staat om de elektronische documenten
die u van uw leveranciers ontvangt of de gescande versie
van de papieren documenten automatisch op te nemen en
te verwerken in Venice.

De verwerking van de CODA-bestanden is volledig
geïntegreerd in de module die instaat voor het boeken van
de financiële verrichtingen en maakt standaard deel uit
van de optie Venice Boekhouding.

Hoe geschikter het elektronisch formaat, hoe meer Venice
volautomatisch de aankoopfactuur kan verwerken. Voor
documenten in één van de volgende elektronische
formaten:
 Finvoice
 E-fff
 Venice-xml
wordt de hoofding van uw dialoogvenster automatisch
door Venice ingevuld. Venice Boekhouding herkent
onmiddellijk het juiste boekingsvoorstel of punt de
corresponderende aankoopbestelling of –levering af.

Venice Fiduciair
Deze optie bundelt een aantal functionaliteiten die een
specifieke meerwaarde bieden aan elke boekhouder en/of
accountant die met Venice Boekhouding zijn
klantendossiers beheert:
 Ereloonfiches
 Auteursrechten
 Verworpen uitgaven
 Intervat
 Belcotax on web
 Uitwisseling van klantendossiers
 Enz.

Uw voordeel
Het uitwisselen van gegevens met uw klanten, steeds en
overal toegang tot uw dossiers en een snelle, efficiënte en
geautomatiseerde input van gegevens zorgen ervoor dat
UNIT4 Venice het ideale pakket is voor u als accountant.
Contacteer ons
Wilt u meer informatie?
Stuur een e-mail naar Info.Venice@unit4.com of surf naar
www.unit4venice.be. We zijn ook telefonisch bereikbaar op
het nummer +32 50 39 13 36.

