Infine Grootboekanalyse
Overzicht tot op detailniveau

Overzicht van meegeleverde analyses in Infine Grootboekanalyse
In Infine Grootboekanalyse zijn er drie groepen met analyses:
·

Debiteuren

·

Crediteuren

·

Grootboek

De inhoud van elke analyse wordt hierna beschreven.

Debiteuren
De inhoud van de groep Debiteuren is als volgt:
·

Afloop debiteuren openingsbalans: Overzicht van de afloop van het beginsaldo debiteuren van een
boekjaar

·

Alle verkoopfacturen: Overzicht van alle verkoopfacturen

·

Betaalduur per debiteur: Weergave van de gemiddelde betalingstermijn per debiteur (per boekjaar)

·

Creditfacturen per debiteur: Overzicht van de creditfacturen per debiteur

·

Debiteurenafboekingen: Overzicht van de debiteurenafboekingen buiten de dagboeken van type
Bank of Kas

·

Debiteurenmutaties per dagboek: Weergave van het aantal debiteurenmutaties per dagboek

·

Debiteurenmutaties per grootboekrekening: Weergave van het aantal debiteurenmutaties dat per
grootboekrekening voorkomt

·

Dubbele factuurnummers debiteuren: Overzicht van de dubbele factuurnummers

·

Factuurbedrag gemiddeld per debiteur: Weergave van het gemiddelde factuurbedrag per debiteur

·

Factuurbedrag totaal per debiteur: Weergave van het totaal aantal facturen en het totale

(per boekjaar)
factuurbedrag per debiteur (per boekjaar)
·

Factuurfrequentie per debiteur: Weergave van het gemiddelde aantal dagen tussen opeenvolgende
facturen per debiteur (per boekjaar)

·

Omzet per debiteur: Weergave van de omzet (excl. BTW) per debiteur (per boekjaar)

·

Omzet per debiteur per periode: Weergave van de omzet (excl. BTW) per debiteur (per periode van
het huidige boekjaar)

·

Ontbrekende factuurnummers debiteuren: Overzicht van de ontbrekende factuurnummers

·

Openstaande debiteuren: Weergave van het totaal van de openstaande posten per debiteur per
einde boekjaar

·

Ouderdomsanalyse debiteuren: Weergave van de ouderdom (in dagen) van het openstaande bedrag
per debiteur (per boekjaar)

·

Ouderdomsanalyse debiteurentotaal: Weergave van de ouderdom (in dagen) van het openstaande
debiteurensaldo (per boekjaar, met taartgrafiek)

·

Top 10 debiteuren: Weergave van de 10 debiteuren met het hoogste totaal-factuurbedrag (per
boekjaar)
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Crediteuren
De inhoud van de groep Crediteuren is als volgt:
·

Afloop crediteuren openingsbalans: Overzicht van de afloop van het beginsaldo crediteuren van een
boekjaar

·

Alle inkoopfacturen: Overzicht van alle inkoopfacturen

·

Betaalduur per crediteur: Weergave van de gemiddelde betalingstermijn per crediteur (per
boekjaar)

·

Crediteurenafboekingen: Overzicht van de crediteurenafboekingen buiten de dagboeken van type
Bank of Kas

·

Crediteurenmutaties per dagboek: Weergave van het aantal crediteurenmutaties per dagboek

·

Crediteurenmutaties per grootboekrekening: Weergave van het aantal crediteurenmutaties dat per
grootboekrekening voorkomt

·

Creditfacturen per crediteur: Overzicht van de creditfacturen per crediteur

·

Factuurbedrag gemiddeld per crediteur: Weergave van het gemiddelde factuurbedrag per crediteur
(per boekjaar)

·

Factuurbedrag totaal per crediteur: Weergave van het totaal aantal facturen en het totale
factuurbedrag per crediteur (per boekjaar)

·

Factuurfrequentie per crediteur: Weergave van het gemiddelde aantal dagen tussen opeenvolgende
facturen per crediteur (per boekjaar)

·

Openstaande posten crediteuren: Weergave van het totaal van de openstaande posten per
crediteur per einde boekjaar

·

Ouderdomsanalyse crediteuren: Weergave van de ouderdom (in dagen) van het openstaande
bedrag per crediteur (per boekjaar)

·

Ouderdomsanalyse crediteurentotaal: Weergave van de ouderdom (in dagen) van het openstaande
crediteurensaldo (per boekjaar, met taartgrafiek)

·

Top 10 crediteuren: Weergave van de 10 crediteuren met het hoogste totaal-factuurbedrag (per
boekjaar)

·

Uitgaven per crediteur: Weergave van de kosten (excl. BTW) per crediteur (per boekjaar)

·

Uitgaven per crediteur per periode: Weergave van de kosten (excl. BTW) per crediteur (per periode
van het huidige boekjaar)
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Grootboek
De inhoud van de groep Grootboek is als volgt:
·

Aantal boekingen per periode per grootboekrekening: Weergave van het aantal boekingen dat per
periode (van het gekozen boekjaar) op een grootboekrekening voorkomt

·

Aantal mutaties per dagboek: Weergave van het aantal mutaties dat per dagboek is geboekt (in het
huidige boekjaar)

·

Afwijkende boekingen per grootboekrekening: Overzicht van de mutaties die het meest afwijken van
het gemiddelde mutatiebedrag per grootboekrekening

·

Afwijkende BTW: Overzicht van de boekingen met verschillen tussen de berekende en geboekte BTW
(in het huidige boekjaar)

·

Afwijkende BTW-codes: Overzicht van de boekingen met een verschil tussen de standaard BTW-code
en de toegepaste BTW-code (in het huidige boekjaar)

·

Alle grootboekmutaties: Overzicht van alle grootboekmutaties

·

Boekingen > € 450 op kostenrekening: Overzicht van de boekingen op kostenrekening met bedragen
> € 450

·

Brutomarge per periode: Weergave van de brutomarge per periode (per boekjaar, met lijngrafiek)

·

Controle negatieve kas: Weergave van negatieve saldi in dagboek Kas

·

Debet/creditboekingen per dagboek: Overzicht van de totale debet- en creditbedragen per dagboek
(huidige boekjaar)

·

Gebruikte BTW-codes per dagboek: Weergave van het aantal keren dat een BTW-code in een dagboek
voorkomt (huidig boekjaar)

·

Gebruikte BTW-codes per grootboekrekening: Weergave van het aantal keren dat een BTWcode op
een grootboekrekening voorkomt (huidig boekjaar)

·

Grootboekkaarten: Overzicht van de grootboekkaarten (huidig boekjaar)

·

Grootboekmutaties buiten de periode: Overzicht van de grootboekmutaties die een boekingsdatum
hebben die buiten de periode valt

·

Grootboekmutaties met specifieke omschrijving: Overzicht van boekingen met bepaalde specifieke
omschrijving

·

Grootboekmutaties per BTW-code: Weergave van de grootboekmutaties per BTW-code

·

Informatie auditfiles: Weergave van de algemene informatie uit de auditfiles

·

Journaalposten met ongebruikelijke boekingen: Weergave van de debetboekingen op omzet-/
opbrengstrekeningen en creditboekingen op kosten-/inkooprekeningen

Zie volgende pagina voor vervolg van meegeleverde analyses in de groep Grootboek.
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·

Kolommenbalans: Weergave van de kolommenbalans

·

Kolommenbalans per dagboek: Weergave van de kolommenbalans per dagboek

·

Kolommenbalans per kostenplaats: Weergave van de kolommenbalans per kostenplaats

·

Kolommenbalans per periode: Weergave van de kolommenbalans per periode

·

Kosten per periode: Weergave van de kosten per periode (per boekjaar, met lijngrafiek)

·

Laatste boekingsdatum per dagboek: Weergave van de laatste boekingsdatum per dagboek

·

Omzet per periode: Weergave van de omzet per periode (per boekjaar, met lijngrafiek)

·

Overzicht tegenboekingen: Overzicht van tegenboekingen op dezelfde grootboekrekening

·

Resultaat per periode: Weergave van het resultaat per periode (per boekjaar, met lijngrafiek)

·

Saldoverloop liquide middelen: Weergave van het verloop van de liquide middelen

·

Veel voorkomende bedragen: Weergave van het aantal keren dat een bedrag voorkomt in de
administratie

Infine Software ontwerpt en implementeert accountancy-software. Onze rapportages worden ontwikkeld in
Microsoft Excel. Tevens zijn alle rapportages dynamisch gekoppeld aan de gegevens uit uw financiële
administratie. Hierdoor werkt uw rapport als één geïntegreerd geheel samen met uw financiële software.
Verder hebben we oplossingen ontwikkeld voor relatiebeheer, digitaal dossier en uren & facturering.
Wij combineren onze jarenlange werkervaring binnen de accountancy met een gedegen kennis van financiële
automatisering. Hierdoor sluit de software perfect aan bij de dagelijkse praktijk van accountants- en
administratiekantoren.

