Unit4 Multivers Accounting (Online)

Efficiency in de financiële
administratie
Efficiency staat prominenter dan ooit op de agenda van het veeleisende
accountants- en administratiekantoor. Ondernemers willen een eenvoudige
verwerking van financiële gegevens en snel inzicht in de financiële positie.
Om dit te bereiken, moet de financiële administratie staan als een huis.
Want de cijfers vormen het vertrekpunt voor verdere werkzaamheden.
Dat vraagt om een goede financiële applicatie.
Unit4 Multivers Accounting is de softwareoplossing
waarmee u:
• eenvoudig en efficiënt de administraties kunt
inrichten, inboeken, importeren en controleren
• financiële managementinformatie kunt genereren via
rapportages en dashboards
• digitaal aangifte kunt doen voor de omzetbelasting
en ICP
• gebruik kunt maken van uitgebreide mogelijkheden
voor vaste activa, aanmaningen, vreemde valuta,
kostenplaatsen, dossiers, budgetten, prognoses,
internet- en telebankieren
Unit4 Multivers Accounting kunt u als losstaande
applicatie gebruiken, maar optimale efficiency ontstaat
door integratie met Unit4 Audition, Unit4 Auditor, Unit4
AccountAnalyser, Unit4 Declaratie, Unit4 Relatiebeheer,
Unit4 Personeel & Salaris en Unit4 Multivers PaperLess.

we alle Unit4-pakketten hebben,
“	Omdat
is een boeking in Unit4 Multivers
Accounting eigenlijk al meteen een stukje
verslaglegging in je jaarrekening.”

Unit4 Multivers Accounting Online is de online versie
van de financiële applicatie voor accountants- en administratiekantoren en biedt dezelfde uitgebreide mogelijkheden als de offline versie. U en uw cliënt hebben
gezamenlijk toegang tot de financiële administratie.
U voert zo de controles snel en efficiënt online uit en
uw cliënt heeft altijd de laatste cijfers tot zijn beschikking. U bepaalt samen wie welke werkzaamheden verricht. Bijkomend voordeel is dat u geen omkijken hebt
naar het onderhoud en beheer van de software.
De voordelen:
• Flexibel en centraal beheer van al uw administraties
inclusief managementrapportages, btw-aangiftes,
budgets en bankzaken
• Eenvoudig inboeken en afschrijven op gebouwen,
inventaris en vervoersmiddelen
• Vanuit diverse overzichten direct inzage in de
mutaties met de mogelijkheid deze te wijzigen
• Goede exportmogelijkheden naar Excel, voorzien
van Referentie GrootboekSchema (RGS) ten
behoeve van vereenvoudigde rapportage aan
uitvragende partijen
• Uitbreidbaar met vele modules en branchespecifieke oplossingen, dus aanpasbaar aan uw werkwijze
en die van uw cliënt

In business for people.

• Veel vrijheid in het gebruik van de elektronische
btw-aangifte door middel van schattingen
• Ook als online oplossing beschikbaar

Wat betekent het voor uw cliënt?
• Direct inzicht in financiële positie
• Integratie met eigen (online) administraties
• Geautomatiseerd verwerken van gescande facturen
en documenten (door de integratie met Unit4
Multivers PaperLess)
• Optimale begeleiding en (online) samenwerking
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