
ACCOUNTVIEW
INSTALLEREN EN INRICHTEN



AccountView installeren

• Standalone

• Netwerk

• Citrix/Terminal server

Netwerk Citrix/Terminal server

Standalone



AccountView Installeren

• Programmabestanden op de fileserver?

• Systeembestanden op de fileserver

• Databestanden op de fileserver (administraties)

• Runtime op werkstation of Citrix-server

• Snelkoppeling naar avwin.exe

AV-programma AV-systeem

AV-data



Importeren

• Stamgegevens import

• Bijvoorbeeld: grootboek, debiteuren/crediteuren, artikelen

• Mutatie import

• Bijvoorbeeld: loonjournaalposten, verkoopfacturen

• Interactief

• Dagboekcode + bladzijdenummer = unieke sleutel



Importeren

• Transformaties

• String

• Numeriek

• Datum

• Formule (bv. IIF)

• Script



Oefenen importeren

• Loonjournaalposten

• Verkoopfacturen



Bestandsonderhoud en -controles

Administratie Systeem Programma

Organiseren

Controleren

Organiseren Organiseren

Backup Backup

AccountView Bestanden



Oefenen

• Probleem veroorzaken

• Administratie controleren

• Probleem oplossen



Layouts bewerken

• Werken met taalcode

Instellingen 
administratie

Stamgegevens
Debiteur

Taalcode Layout Factuur



Velden bewerken

• Soorten velden

• Veldeigenschappen

• Uitlijnen

• Pagina instellingen



Oefenen

• Nieuwe layout aanmaken

• Taalcodes gebruiken

• Velden toevoegen en verplaatsen

• Opmaken

• Pagina instellingen



Toegangsbeheer



Interne controle: Definities toegangsbeveiliging

• Gebruikte definities: 

• Gebruiker: Een gebruiker van het pakket AccountView.

• Gebruikersgroep: Groep van meerdere AccountView-gebruikers die allemaal dezelfde 

toegangsrechten hebben.

• Recht: Een instelling van een toegangsbeveiligingsrol die bepaalt of een gebruiker 

toegang krijgt tot een menuoptie om een bepaalde actie uit te voeren.

• Toegangsbeveiligingsrol: Groep van rechten. Toegangsbeveiligingsrollen worden 

gekoppeld aan gebruikers of gebruikersgroepen.

• Toegang: Resultaat van de combinatie van alle rollen die aan een gebruiker of 

gebruikersgroep zijn gekoppeld.



Definities rechten

• Uitsluiten: De gebruiker krijgt nooit rechten  tot deze optie, ook niet als een 

andere rol wel rechten geeft op deze optie.

• Intrekken: Deze rol doet geen uitspraak over het recht, als deze gebruiker in  

een andere rol wel toegang krijgt tot dezelfde optie, dan mag hij de optie 

uitvoeren. 

• Toekennen: Bij toekennen krijgt de gebruiker rechten, maar alleen als deze 

niet in een andere rol is uitgesloten. 



Interne controle: Voorbeelden toegangsbeveiliging

• Recht in rol1 Recht in rol 2 Toegangsrecht

Wel toegang

Geen toegangToekennen + Uitsluiten =

Toekennen + Intrekken =

Geen toegangIntrekken Uitsluiten+ =

Intrekken + Intrekken = Geen toegang



Oefenen

• Eisen aan een wachtwoord

• Taak: Applicatiebeheer 

• Naam rol: APP_BEH

• Toegang: Toegang tot alles in een administratie, en alle 

programmaonderdelen.

• Taak: Aanmaken verkooporders

• Naam rol:FAC_MUT

• Toegang:Verkooporders toevoegen, wijzigen en verwijderen, 

definitieve facturen afdrukken



Navigatievenster

-Vensters
-Snelkoppelingen
-Gebruikersactiviteiten



Stamgegevens



Oefenen

• Stamgegevens

• Scripts gebruiken

• Gebruikersafhankelijk mappen openen (Mijn documenten)



Einde

• Vragen?

• Dank voor uw aandacht

• Zijn de doelen bereikt?

• Evaluatieformulieren

• www.vismasoftware.nl/cursusevaluatie




