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MODULES FINANCIEEL

BUDGETTERING II

Kies voor overzicht en zekerheid, en stel moeiteloos uw budget op 

voor uitvoerige vergelijkingen van uw budgetcijfers met de werkelijke 

cijfers. Vertrouw op de module Budgettering II.

VOOR WIE
Voor iedereen die vooraf 
verschillende prognoses wil 
maken en op elk moment 
zicht wil hebben op mogelijke 
afwijkingen.

UW VOORDEEL
 Goed zicht op de presta-

ties van uw onderneming, 
waardoor u kunt inspringen 
op kansen en u kunt bijsturen 
in geval van tegenvallende 
resultaten.

 Heldere vergelijkingen van 
uw actuele prestaties met uw 
budgetteringsscenario’s en uw 
werkelijke cijfers van vorig jaar.

 Grote tijdbesparingen 
door de flexibiliteit waarmee 
u budgetten aanmaakt, 
aanpast en vergelijkt.

 Niet alleen op bedragen 
maar ook op aantallen bud-
getteren, waardoor u op nog 
meer zaken kunt bijsturen. 
Denk bijvoorbeeld aan de 
budgettering van kubieke 
meters gas voor kastuinders 
of zwembadbeheerders. 

ONBEPERKT BUDGETTEREN
Maak per administratie een onbeperkt 
aantal budgetten aan. Stel bijvoorbeeld 
verschillende budgetten op voor een lage 
en hoge groeiverwachting. Wijzig ook 
snel budgetbedragen in een keer.

OP ELK NIVEAU
Budgetteer op elk gewenst niveau, zoals 
op grootboekrekening, grootboekreke-
ning en kostenplaats, grootboekrekening 
en kostensoort, en grootboekrekening, 
kostenplaats en kostensoort (met de 
module Uitgebreide kostenanalyse).

IEDER VERANTWOORDELIJK 
VOOR EIGEN BUDGET
Verdeel de budgetverantwoordelijkheid 
door budgethouders toe te wijzen aan 
budgetregels.

UITGEBREIDE RAPPORTAGES
Gebruik de uitgebreide rapporten en 
vergelijkingen van uw budgetcijfers met de 
werkelijke cijfers, die op elk gewenst tijd-
stip en op basis van uitgebreide selectie  -
criteria zijn af te drukken. Per jaar of per 
periode, en voor één kostenplaats, een 
reeks kostenplaatsen of alle kostenplaatsen.

Met de module Budgettering II kunt u niet alleen budgetteren op grootboekrekening, 

maar ook op kostenplaats, kostensoort (met de module Uitgebreide kostenanalyse) 

en combinaties van deze factoren. Daarnaast kunt u meerdere budgetten vastleggen. 

Bijvoorbeeld Groeiscenario 5%, Groeiscenario 10% en Groeiscenario 15%. Bovendien 

kunt u afwijkende groeiscenario’s plannen voor uw bedragen en budgetaantallen.

* Uitbreiding op de 
module Budgettering I.
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