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Functielijst 
Boekhouden in Excel 

 

Alle functies die je nodig hebt als ondernemer 
In dit document vind je alle functies van Boekhouden in Excel in één overzicht. Ook is 

er een overzicht van alle rapportages. 

Financieel 

◼ Beginbalans 

◼ Standaard, uitgebreid 

rekeningschema 

◼ Rekeninggroepen 

◼ Mutaties toevoegen, wijzigen en 

verwijderen 

◼ Bankafschriften importeren 

◼ Kalenderjaar of gebroken boekjaar 

◼ Overzicht financiële cijfers 

◼ Budgetteren 

◼ Prognose 

Factureren 

◼ Keuze uit 6 factuursjablonen in 8 

verschillende kleuren 

◼ Facturen zijn direct klaar op basis 

van verkoopmutaties 

◼ Meertalige facturen: Nederlands, 

Engels, Duits, Frans en een taal naar 

keuze 

◼ Factuurbewaking inclusief 

berekening van wettelijke rente 

◼ Btw-berekening per factuurregel 

◼ Aanmaning en herinneringen 

◼ Creditnota's, pro-formafacturen, 

kopie-facturen en order-

bevestigingen 

◼ Facturen opslaan als pdf 

Offertes 

◼ Offertes opmaken in 6 stijlen en 8 

verschillende kleuren 

◼ Direct facturen maken van offertes 

◼ Offertes opslaan als pdf 

Kostenplaatsen/projecten 

◼ Kostenplaatsen/projecten beheren 

◼ Weergeven en afdrukken overzicht 

kostenplaatsen/projecten (per 

maand of jaar) 

◼ Kostenplaatsen/projecten 

weergeven met resultaat Winst- en 

verliesrekening en Balans 

◼ Weergeven en afdrukken cumulatie 

per kostenplaats/project 
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Btw-aangifte 

◼ Btw-tarieven instellen 

◼ Automatische verwerking btw-

gegevens 

◼ Opstellen en afdrukken btw-

aangifte 

◼ Aangifte per maand, kwartaal of 

jaar 

◼ Aangifteoverzicht 

◼ Ondersteuning voor leveringen aan 

en vanuit het buitenland 

◼ Berekening 

kleineondernemersregeling 

Relatiebeheer 

◼ Klanten en leveranciers beheren 

◼ Inzicht in omzet of inkopen en 

openstaande posten per relatie 

◼ Vrije velden definiëren en (naar 

keuze) afdrukken op factuur 

◼ Betaaltermijn per klant/leverancier 

instelbaar 

◼ Klantenkaart en leverancierskaart 

met omzet/inkopen per maand en 

ouderdomsanalyse openstaande 

posten 

Voorraadbeheer/productbeheer 

◼ Producten en diensten importeren 

of handmatig toevoegen 

◼ Instellen en beheren van eenheden 

en productgroepen 

◼ Automatische actualisatie van 

verkopen in de voorraad 

◼ Handmatige actualisatie van 

inkopen in de voorraad 

Debiteurenbeheer 

◼ Overzicht openstaande posten 

◼ Actuele klanten top 10 

◼ Aanmaningen en herinneringen 

versturen 

◼ Naar keuze wettelijke rente 

berekenen 

◼ Ouderdomsanalyse 

Urenregistratie 

◼ Urenregistratie per medewerker, 

activiteit en project 

◼ Overzichten van geregistreerde 

uren per medewerker, activiteit, 

project of over een bepaalde 

periode 

◼ Prognose urencriterium 

Kilometerregistratie 

◼ Kilometerregistratie per aard 

(privé/zakelijk) en project 

◼ Overzichten van geregistreerde 

kilometers per medewerker, 

activiteit, project of over een 

bepaalde periode 

Hulpfuncties 

◼ Gratis deskundige online helpdesk 

◼ Uitgebreide kennisbank met veel 

gestelde vragen 

◼ Handleiding 

◼ Instructievideo's 

◼ Cheat sheet 

◼ 3 praktische snelstartgidsen 

◼ ExcelWorkx Update Tool 
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Algemeen 

◼ Geschikt voor Microsoft Excel 2007 

of hoger (Windows) of Excel 2008 

of hoger (Mac) 

◼ Geen abonnementskosten 

◼ Eenvoudige installatie 

◼ Geen internetverbinding nodig 

◼ Snelle updates met de gratis 

ExcelWorkx Update Tool 

Rapporten en overzichten 

◼ Dashboards & infographics 

◼ Winst- en verliesrekening 

◼ Balans 

◼ Vergelijkende cijfers met budget en 

vorig jaar 

◼ Btw-aangifte per jaar, kwartaal of 

maand 

◼ Projectrapportage 

◼ Top 10 lijsten 

◼ Analysegrafieken 

◼ Saldibalans 

◼ Kolommenbalans 

◼ Omzetrapport per klant per maand 

◼ Kostenrapport per leveranciers per 

maand 

◼ Urenrapportage met prognose 

urencriterium 

◼ Openstaande posten 

◼ Invulschema voor de aangifte 

inkomsten- of vennootschaps-

belasting en bijdrage 

zorgverzekeringswet 

◼ Schatting te betalen inkomsten- of 

vennootschapsbelasting en bijdrage 

zorgverzekeringswet 

◼ Beginbalans voorstel voor het 

nieuwe jaar 

◼ Controlerapport met 

integriteitschecks 

 

We zijn liefhebbers van prachtige ontwerpen, 

ambassadeurs van eenvoud en passievol 

toegewijd aan je productervaring. We creëren 

praktische oplossingen in Excel voor al je 

financiële uitdagingen, zoals Boekhouden in 

Excel - een prachtig boekhoudpakket in Excel 

waarmee je honderden euro's bespaart op je 

accountantskosten en boekhoudsoftware. 

Boekhouden was nog nooit zo leuk en 

makkelijk. Daadkrachtige oplossingen in Excel, 

dat is wat wij maken. Voor meer dan 25.000 

ondernemers. 
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