WINCAR FINANCIEEL
Inleiding
Reynolds and Reynolds heeft er voor gekozen om op basis van Unit4 Multivers een geïntegreerd financieel pakket te
leveren. Hierdoor zijn wij in staat u het beste van twee werelden te bieden: een financieel pakket dat voldoet qua
functionaliteit en gebruik aan de huidige en toekomstige marktverwachtingen en maximale integratie met WinCar. Met
WinCar Financieel plaatst u een solide constructie onder uw financiële administratie.

Wat doet WinCar Financieel?
WinCar Financieel is alles wat u van een modern boekhoudprogramma kunt verwachten. Denk hierbij aan debiteuren- en
crediteurenbeheer en het onderhoud en verbijzonderen van grootboekkaarten. Ook kunt u de bank boeken en onderhouden en diverse rapportages draaien om snel inzicht te krijgen in uw cijfers. Via het navigatiescherm wisselt u snel
tussen de diverse dagboeken en door de tabbladen structuur is het mogelijk om in meerdere vensters tegelijk te werken.
Overzichten die u nodig heeft voor uw accountant, bank of de belastingdienst, rollen er zo uit. Van kolommenbalans tot
en met BTW-aangifte, van exploitatieoverzichten tot cash flow; WinCar Financieel genereert ze automatisch.
Het programma onderscheidt zich door een intuïtieve en gebruikersvriendelijke interface. Ook is er vanuit verschillende
schermen dankzij een koppeling met YouTube een korte instructievideo beschikbaar die direct is op te roepen. In deze
instructievideo ziet u de uitleg van de functionaliteit waarin u op dat moment bezig bent. Daarnaast bestaat er de zeer
uitgebreide tekstuele helpfunctie, waarin u eenvoudig uw zoektermen kunt opgeven.
Middels de navolgende onderwerpen treft u een overzicht aan van een aantal speerpunten van WinCar Financieel.

Copyright © The Reynolds and Reynolds Company. All rights reserved. (170125)

WINCAR FINANCIEEL
Inlezen en automatisch matchen van de bank
Via de bank kunnen er afschriften worden ingelezen en deze zullen op basis van de bestaande gegevens in de boekhouding worden gematcht met de facturen. Hierdoor hoeft u alleen de matches te controleren en te fiatteren waardoor u snel
up-to-date bent. Des te beter de input is hoe gemakkelijker het matchen wordt en hoe sneller het inboeken van de
bankafschriften gaat. Na verloop van tijd zal dit nog maar enkele minuten in beslag nemen terwijl dit handmatig een groot
gedeelte van de dag in beslag kon nemen.

Permanence
Vanuit WinCar financieel is het ook mogelijk om permanence boekingen te maken. Nadat dit is ingericht worden de boekingen automatisch in de juiste periode geboekt. Permanence is bijvoorbeeld te gebruiken bij het boeken van assurantiekosten en contributies.
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WINCAR FINANCIEEL
Mailen van aanmaningen
Vanuit WinCar Financieel is het ook mogelijk om direct aanmaningen te mailen nadat deze zijn gegenereerd. Op deze
manier bespaart u tijd en portokosten. Via het programma ‘aanmaningen’ zullen de e-mails worden klaargezet en kunnen
deze worden gecontroleerd en verzonden.

- Overzicht aanmaningen in de wachtrij

- Voorbeeld van een aanmaning via de mail in WinCar Financieel
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WINCAR FINANCIEEL
Vaste Activa
De module ‘vaste activa’ is onderverdeeld in hoofd- en subgroepen. Hierbij kan worden ingesteld hoe het activum moet
worden geboekt. Zo zijn er verschillende mogelijkheden om af te schrijven. Daarbij zijn er mogelijkheden om tussentijds
boekingen te wijzigen, te splitsen en samen te voegen.

Wat is het doel van het WinCar Financieel?
Het doel van WinCar Financieel is om het de gebruiker zo gemakkelijk mogelijk te maken met de financiële administratie.
Daarbij is er gekeken naar wat er geautomatiseerd kan worden zodat er tijd over blijft voor analyse en de verbetering van
de bedrijfsvoering.

Voordelen






Veel bedrijfsprocessen zijn geautomatiseerd. Hierdoor bent u minder tijd kwijt met het maken van journaalposten en
houdt u tijd over voor controle en analyse;
Door de gebruikersvriendelijke interface is het programma gemakkelijk in gebruik en door de uitgebreide helpfunctionaliteit is er veel informatie te vinden per onderwerp;
Indien gewenst kunt u informatie overhalen naar Microsoft Excel of Word. Ook kunt u rapporten als PDF-bestanden
opslaan of direct als bijlage verzenden per e-mail;
Helpdeskondersteuning en consultancy voor WinCar Financieel wordt door Reynolds and Reynolds;
geleverd. Hierdoor heeft u één aanspraakpunt voor zowel WinCar als voor WinCar Financieel.

U wilt met WinCar Financieel gaan werken
Wij verzoeken u contact op te nemen met ons Bedrijfsbureau, bereikbaar via telefoonnummer: 0316 – 582 810.

Reynolds and Reynolds
Mercurion 10-12
6903 PZ ZEVENAAR
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 Bedrijfsbureau@reyrey.com
 www.reyrey.nl
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