BrancheView App

De meest veelzijdige app voor AccountView

De BrancheView App
is de meest veelzijdige
app in de markt. Iedereen
die regelmatig AccountView
gegevens wil inzien of bewerken
heeft met de BrancheView App alles
veilig op mobiel of tablet bij de hand.

HAAL ACCOUNTVIEW NAAR UW MOBIEL OF TABLET
• 1 complete app met alle bekende toepassingen
• Voor administratie, magazijn, vertegenwoordiger en directeur
• Alle informatie komt realtime uit AccountView
• Geschikt vanaf AccountView versie 9.1

UW EIGEN APP IN UW
EIGEN HUISSTIJL
Dat ziet er heel professioneel
uit: de BrancheView App
volledig in de stijl van uw
kantoor of bedrijf. En met
uw eigen icoon plaatsen
we de app in App Store of
Google Play. Vraag naar de
mogelijkheden: 088-235 03 59.
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DIT EN NOG VEEL MEER OP DE BRANCHEVIEW APP
• Debiteuren en crediteuren
• Openstaande posten en gekoppelde documenten
• Direct aanmanen vanuit de app!
• Inzoomen op facturen en gekoppelde documenten
• Overzicht banken, actuele saldo, datum laatst
bijgewerkt
• Inzoomen op mutatieregels bank
• Artikelen, voorraad, afbeeldingen
• Bedrijven, contactpersonen, activiteiten
• Bedrijven en relaties toevoegen of wijzigen
• Dashboard grafieken omzet, kosten, debiteuren,
crediteuren en periodecijfers
VEILIG EN VERTROUWD
• Geen administratieve data op mobiel of tablet
• Administraties toekennen per gebruiker
• Specifieke toegangsopties per gebruiker
• App downloaden in de Apple App Store of
Google Play

DE BRANCHEVIEW APP OP MAAT:
CUSTOM APP EN APP BUILDER
Heeft u speciale wensen? Bijvoorbeeld
extra velden, schermen of grafieken? Wij
regelen het voor u met de BrancheView
Custom App. Of u kunt zelf de app
aanpassen en uitbreiden met de
BrancheView App Builder.

APP BUILDER

BRANCHEVIEW APP BESTELLEN
Voor het gebruik van de BrancheView App volstaat
de installatie van de Module BrancheView App.
U bestelt de module direct bij BrancheView:
Bel 088-235 03 59 of ga naar app.brancheview.com
Start vandaag nog met de BrancheView App,
de meest veelzijdige app voor iedereen die met
AccountView werkt.

CUSTOM APP
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