
Maximale controle over uw uitgaven met Elvy 
K&V

Beslissingen voor bestellingen en investeringen worden op diverse 
afdelingen in uw bedrijf genomen. Maar als ondernemer wilt u wél 
graag een up-to-date en compleet overzicht van aangegane verplich-
tingen. Dat maakt het stukken eenvoudiger budgetten toe te wijzen 
en te beheren. Maar hoe? Met Elvy Kostenbeheersing & Verplichtin-
gen (K&V). Het is een intelligente oplossing die u continu inzicht geeft 
in de status van bestellingen en investeringen. Zo houdt u of andere 
financieel verantwoordelijken simpel de vinger aan de pols.

Is het niet makkelijk als u alle bestellingen of verplichtingen die uw 
medewerkers aangaan, centraal kunt beheren? Dat is de essentie van 
Elvy K&V. Op elk moment van het jaar ziet u de status van uw 
verplichtingen en kunt u ingrijpen en bijsturen, als dat nodig is. Het 
voordeel is dat het toewijzen van budgetten minder tijd kost. En u 
kunt ook de voortgang van verplichtingen binnen uw bedrijf monito-
ren: u weet precies welke verplichting wáár in uw bedrijf is 
aangegaan.

"Elvy biedt gemak, 
betrouwbaarheid en 
terugvindbaarheid. Het 
volledige factuurproces 
geautomatiseerd: van 
reservering tot betaling."

Marco Brandsema
Hoofd Bedrijfsvoering
GGZ Nederland

"Door Elvy niets meer op 
papier. Digitaal inboeken en 
archiveren in een 
handomdraai."

Karel Spoorenberg
Directeur-eigenaar
Jabarika

"Een belangrijke stap in de 
verdere professionalisering 
van onze automatisering."

Ron Droogleever
Directeur-eigenaar
Scandia Stores

"Elvy maakt inhouse 
financiële administratie 
mogelijk. Kwalitatief 
hoogstaande administratie 
door automatisch inboeken."

André van Duren
Controller
Gelderveste

“Beheers uw uitgaven. Breng vooraf uw kosten
in kaart met Elvy.”

Elvy Kostenbeheersing & Verplichtingen (K&V)
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Kenmerken

• Realtime koppeling met uw
 financiële software
• Onbeperkt aantal gebruikers
• U kunt Elvy K&V combineren 

met meerdere administraties.
• U kunt Elvy K&V gebruiken op 

uw tablet-pc zoals de Apple 
iPad en Samsung Tab

• Naadloze integratie met Elvy 
DS en IFR

• Elvy K&V werkt met elke 
webbrowser

Meer informatie?

Vraag uw leverancier van financi-
ele software naar een verhelde-
rende demonstratie van Elvy 
Kostenbeheersing & Verplichtin-
gen. U ziet dan zelf hoe eenvoudig 
het werken voortaan is voor uw 
medewerkers. Wilt u nu al meer 
weten? Ga dan naar elvy.nl.

Wat doet Elvy K&V precies?

Initieel:
• Met Kostenbeheersing & Verplichtingen van Elvy kunt u de 

bedrijfsbudgetten eenvoudig registreren.

Gedurende het beslissingsproces:
• De medewerkers kunnen een aanvraag of bestelling indienen.
• Na goedkeuring wordt beslag gelegd op een deel van het budget 

en kunnen de offertes en dergelijke worden aangevraagd.
• Na goedkeuring van de offertes worden de verplichtingen aange-

gaan en geregistreerd.
• Na het binnenkomen van de nota's kunt u deze, ter goedkeuring, 

tegen de verplichting aanhouden.
• Door de centrale registratie ziet u meteen welke verplichtingen uw 

bedrijf op dit moment is aangegaan.
• U blijft 'in control': er wordt niets besteld of geïnvesteerd zonder 

goedkeuring van u of van de verantwoordelijke managers.

Maar dat is nog niet alles!

Wilt u nog meer profijt van Elvy K&V? 
De module is direct gekoppeld aan 
nóg zo'n handige applicatie van Elvy, 
het Inkomend Factuurregister. Daar-
door kunt u ook meteen de gehele 
procedure rond het goedkeuren van 
de inkomende facturen efficiënt 
regelen. 

Zoveel voordelen in één pakket?

• U weet precies wat uw oorspronkelijke budget is, uitgesplitst per 
afdeling.

• Door de centrale registratie ziet u meteen welke verplichtingen uw 
bedrijf op dit moment is aangegaan.

• Op elk moment van het jaar kunt u de budgetruimte inzien.
• Zelf in te richten templates zorgen ervoor dat u alleen die 
 informatie ziet, die voor u relevant is.
• U heeft een actueel overzicht van bestellingen en verplichtingen, 

inclusief het verplichtingensaldo.
• Actuele gerealiseerde kosten krijgt u direct op uw scherm.
• U heeft een complete oplossing in handen om uw bedrijfskosten 

optimaal te beheersen.
• Doordat alle verplichtingen worden goedgekeurd, hebben mana-

gers en eindverantwoordelijken maximale controle over de 
budgetten.

Bel nu 0174 610192 of bezoek www.elvy.nl


