ActivMan wordt gebruikt door onder meer de
volgende bedrijven en instellingen:
Acantus Groep - VEENDAM
Adviesbureau ATIM BV - BILTHOVEN
Aircraft Fuel Supply B.V. - LUCHTHAVEN SCHIPHOL
Astrea - BENNEKOM
Broekman Group Port Number 2250 - ROTTERDAM
Brons Voorthuizen B.V. - VOORTHUIZEN
Clubdiensten B.V. - EDE
Collé Sittard Beheer BV - SITTARD
Communicatiekracht - EDE
Coöperatie "De Valk Wekerom" - LUNTEREN
Cornelissen Transport BV - NIJMEGEN
Crown Van Gelder B.V. - VELSEN-NOORD
De Brauw Blackstone Westbroek N.V. - AMSTELVEEN
De Koning Accountants en belasting- adviseurs - VEENENDAAL
Deltion College - ZWOLLE
Den Hartogh Liquid Logistics B.V. - ROTTERDAM
Elopak b.v. - TERNEUZEN
Eska Graphic Board B.V. - SAPPEMEER
Farm Trans Group - ZEVENBERGEN
FNsteel B.V. - ALBLASSERDAM
Frontline Audio & Vision B.V. - LICHTENVOORDE
Leger des Heils MC Rotterdam - ROTTERDAM
Mentor Medical Systems B.V. - LEIDEN
Mitsubishi Turbocharger and Engine Europe B.V. - ALMERE
Montis B.V. - DONGEN
Ooms Bouw & Ontwikkeling B.V. - SCHARWOUDE
Pieter Smit Group - NIEUW-VENNEP
Schipper Accountants - GOES
Solcon Internetdiensten BV - DRONTEN
Stichting Huisartsen Laboratorium - ETTEN-LEUR
Stichting Sevagram - HEERLEN
Stichting Vivare - ARNHEM
Sunizalk beheer B.V. - EDE
Thetford B.V. - ETTEN-LEUR
Van den Bosch Transporten B.V. - ERP
Van Harberden Accountants & Belastingadviseurs - VEENENDAAL
Van Velzen Van de Water, accountants en belastingadviseurs - WARMOND
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden - ARNHEM
VWGNijhof accountants en belastingadviseurs - NIJMEGEN
Welbions - HENGELO OV
Woonborg - VRIES
Zicht B.V. - 'S-HERTOGENBOSCH

Referentielijst België
Belgoprocess NV - 2480 DESSEL
Donaldson Europe bvba - 3001 LEUVEN
H & M Hennes & Mauritz Belgium N.V. - 2870 PUURS
John Bean Technologies N.V. - 9100 SINT-NIKLAAS
Panasonic Battery Belgium N.V. - 3980 TESSENDERLO
Vink bvba - 2220 HEIST OP DEN BERG
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ActivMan in het kort

ActivMan voor zicht op vaste activa
Steeds meer bedrijven beheren hun vaste activa met ActivMan van McHil software. Want ActivMan is de software die zorgt
voor werkelijk zicht op uw vaste activa. Zo voorkomt u verschillen tussen de boekhouding en de werkelijkheid.
ActivMan is speciaal ontwikkeld voor het beheer van vaste activa. Het is een op zichzelf staand pakket dat moeiteloos
communiceert met alle boekhoudsoftware. Op elk gewenst moment krijgt u een compleet en helder overzicht van uw activa.
De veelzijdigheid van dit programma is inmiddels overtuigend bewezen. Zowel voor bedrijven met veel activa als voor
accountants die de activa beheren van hun klanten, is ActivMan de perfecte oplossing.

Uitstekende rapportage
Naast de standaardoverzichten biedt de meegeleverde
rapportgenerator uitgebreide mogelijkheden om overzichten te
creëren die kunnen worden geprint en geëxporteerd. Met behulp van
voorwaarden kunt u oneindig veel selecties maken. Voor de
journaalposten geldt dat deze in elk gewenst formaat kunnen worden
aangeleverd, zodat u een naadloze aansluiting heeft met uw
grootboekadministratie.

Het scherm Waarden: Snel gedetailleerde informatie opvragen over willekeurige perioden

Slagvaardig investeringsbeleid
Wat is op dit moment de waarde van uw vaste activa? Wat zijn de
gevolgen van het wijzigen van de afschrijving? Hoe hoog is het totale
investeringsbedrag per kostenplaats? ActivMan geeft op elke vraag
onmiddellijk antwoord. Informeert u over de economische,
commerciële en fiscale waarde, over de verzekerde en vervangingswaarde, over elke waarde die u wilt benoemen. ActivMan geeft
actuele informatie, maar stelt u ook in staat om naar verleden en
toekomst te kijken. Legt naast investeringen ook desinvesteringen,
kosten, herwaarderingen, extra afschrijvingen en prognoses vast. Ook
het toepassen van herinvesteringsreserve is mogelijk met ActivMan.
Informatie die u in staat stelt om een slagvaardig en weloverwogen
investeringsbeleid te voeren. De investeringsplannen uit uw begroting
worden nauwkeurig geregistreerd en bewaakt.

Flexibel in te richten
Naast een uitgebreid pakket standaardvoorzieningen, kunt u profiteren van de vele extra’s in ActivMan. Denkt u aan: objecten koppelen,
objecten splitsen om een deel te desinvesteren of om te boeken, omboekingen, het bijhouden en bewaken van investeringsplannen, het
bijhouden van lopende investeringen, renteberekeningen, kostenverdelingen, objectlokalisatie en een rapportgenerator.
Met andere woorden: op welke manier u uw vaste activa ook beheert,
met ActivMan kan het.

“ActivMan geeft een compleet en helder overzicht”

Een plezier om mee te werken
ActivMan is tot in het kleinste onderdeel afgestemd op de dagelijkse praktijk. Dat merkt u aan
de veelzijdigheid van het programma, aan de
uitgebreide mogelijkheden voor verslaglegging,
de complete koppeling naar bestaande programmatuur en de vele bewerkingsmogelijkheden van
uw activagegevens. Vanzelfsprekend is ook het
gebruiksgemak. Zoekvensters maken het eenvoudig om gegevens op te vragen en te bewerken, er
is een omvangrijke controle op invoerfouten en
veelvoorkomende handelingen kunnen tot enkele
muisklikken of toetsaanslagen worden teruggebracht.

Het scherm Objectplaatsen: ActivMan bewaart de historie van omboekingen

De staat van vaste activa geïmporteerd in Word

Maak kennis met ActivMan en oordeel zelf

Een korte, heldere demonstratie maakt duidelijk waarom steeds meer ondernemingen met ActivMan werken.
Volg het voorbeeld van de op de achterzijde genoemde bedrijven en vraag een demonstratie aan. U zult dan zelf ervaren wat
veel ondernemingen al weten: Vaste activa beheert u het best met behulp van ActivMan!!
Al in 1989 ontwikkelde McHil software B.V. ActivMan. Sindsdien is ActivMan overgegaan van DOS naar WINDOWS en maakte
ActivMan de euroconversie mee. Daarnaast is steeds gewerkt aan verdere perfectie, onder andere ingegeven door adviezen en
vragen van gebruikers. Met ActivMan haalt u goed uitgekristalliseerde software in huis, die zijn kwaliteit ruimschoots heeft
bewezen.

Ook voor meerdere administraties
Met ActivMan kunt u een onbeperkt aantal administraties
aanmaken. Per administratie kunt u de activa van één of
meer bedrijven bijhouden. Met gemeenschappelijke bestanden voor alle administraties of een groep administraties voorkomt u veel dubbel werk. Via de optionele Word
macro voegt u via één druk op de knop een staat van vaste
activa in de gewenste opmaak in het jaarverslag.

 Op zichzelf staand programma dat moeiteloos kan
communiceren met andere boekhoudsoftware.
 Over elke willekeurige periode cijfers opvragen:
verleden, actueel, toekomst.
 Benoemen van meerdere waarden: fiscale,
commerciële, economische, verzekerde,
vervangingswaarde, enzovoort.
 Per waarde afwijking op investeringstotaal invoeren.
Dus voor verschillende waarden over verschillende
bedragen afschrijven.
 Simulaties van wijzigingen mogelijk door kopiëren van
waarde.
 Registreren en bewaken van investeringsplannen:
budget, goedkeuring, prognose, werkelijkheid.
 Afzonderlijke facturen en kortingen vastleggen bij
mutaties, ook over het boekjaar heen. Over totaal van
mutaties afschrijven.
 Naast afschrijvingskosten ook eenmalige en periodieke
kosten bijhouden (onderhoud, abonnement, contract).
 Herwaardering per waarde: bedrag, nieuwe waarde of
percentage.
 Voor te selecteren objecten, groepsgewijs
herwaarderen.
 Verdelen van één object over meerdere bedrijven,
activagroepen, kostenplaatsen, kostendragers en/of
locaties.
 Objecten eenvoudig omboeken naar andere bedrijven,
activagroepen, kostenplaatsen, kostendragers en/of
locaties.
 Objecten achteraf splitsen voor bijvoorbeeld gedeeltelijk
desinvesteren of omboeken.
 Historie blijft intact, ook bij verplaatsing van objecten.
 Afschrijvingsmethoden: niet, lineair, degressief en
annuïteiten.
 Willekeurige afschrijvingen mogelijk per object.
 Voorstel afschrijving per soort object of activagroep
vastleggen.
 Wijzigingen van afschrijvingsmethode in de toekomst,
vooraf in het voorstel vast te leggen.
 Voor te selecteren objecten, afschrijving groepsgewijs
wijzigen.
 Rente over boekwaarde berekenen en/of journaliseren.
 Koppelen van objecten aan hoofdobject.
 Individueel of groepsgewijs desinvesteren.
 Gekoppelde objecten tegelijkertijd desinvesteren.
 Eenvoudig toepassen herinvesteringsreserve bij verkoop.
 Exacte locatie vastleggen van objecten: vestiging,
gebouw, etage, sectie, ruimte.
 Per object gegevens van verzekeringspolissen
vastleggen.
 Uitgebreide standaardrapportages.
 Rapportgenerator voor rapportages op maat.
 Gegevens exporteren naar bijvoorbeeld Word of Excel
voor verdere bewerking.
 Journaalposten in ieder gewenst formaat exporteren en
inlezen in boekhoudsysteem.
 Correcties in voorgaande periode automatisch
opgenomen in volgende journaalpost.
 Multi-user versie met naar eigen wens in te richten
beveiliging.

