
   © AaRiverside BV 

 

 

 

 

 

Gebruikershandleiding 
AaRiverside 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

AaFinancieel 

 
 

 

 

Bijgewerkt t/m update 2.510 
 



   © AaRiverside BV 

 

- 2 - Gebruikershandleiding AaFinancieel 

 

INHOUDSOPGAVE 
 

1 INLEIDING ............................................................................................................................................... 4 

2 INSTELLINGEN & PARAMETERS ................................................................................................... 5 

2.1 TABELLEN AAFINANCIEEL ...................................................................................................................... 5 
2.2 ONDERHOUD ADMINISTRATIES ............................................................................................................. 6 
2.3 DOCUMENT DEFINITIES ......................................................................................................................... 6 

3 BOEKEN ...................................................................................................................................................... 7 

3.1 DAGBOEKEN ............................................................................................................................................ 7 
3.1.1 Inleiding ....................................................................................................................................... 7 
3.1.2 Kas ................................................................................................................................................. 9 
3.1.3 Bank ............................................................................................................................................. 12 
3.1.4 Inkoopfacturen ........................................................................................................................ 12 
3.1.5 Memoriaal .................................................................................................................................. 14 
3.1.6 Beginbalans............................................................................................................................... 15 
3.1.7 Afschrijvingen .......................................................................................................................... 16 
3.1.8 Verkoopfacturen ...................................................................................................................... 16 
3.1.9 Boek transitoria ....................................................................................................................... 16 

3.2 ELECTRONISCH BANKIEREN ................................................................................................................. 18 
3.2.1 Instellingen ............................................................................................................................... 18 
3.2.1 Bankschrift ophalen ............................................................................................................... 19 

4 DEBITEUREN ......................................................................................................................................... 24 

4.1 DEBITEURENINFORMATIE ..................................................................................................................... 24 
4.1.1 Mutaties ...................................................................................................................................... 24 
4.1.2 Openstaande posten .............................................................................................................. 25 
4.1.3 Mutatieoverzicht (Openstaande postenlijst) ................................................................ 25 
4.1.4 Aanmaningen ........................................................................................................................... 29 
4.1.5 Omzetoverzicht ....................................................................................................................... 32 
4.1.6 Exporteer debiteuren ............................................................................................................ 33 

4.2 AUTOMATISCHE INCASSO .................................................................................................................... 33 
4.2.1 Instellingen ............................................................................................................................... 33 
4.2.2 Automatische incasso aanmaken ..................................................................................... 36 
4.2.3 Incasso’s verwerken .............................................................................................................. 38 

4.3 FACTURERING AAFINANCIEEL ............................................................................................................. 41 
4.3.1 Onderhoud orders AaFinancieel ........................................................................................ 42 
4.3.2 Facturering AaFinancieel ...................................................................................................... 44 

5 CREDITEUREN ...................................................................................................................................... 46 

5.1 CREDITEURENINFORMATIE .................................................................................................................. 46 
5.1.1 Mutaties ...................................................................................................................................... 46 
5.1.2 Openstaande posten .............................................................................................................. 47 
5.1.3 Mutatieoverzicht (Openstaande postenlijst) ................................................................ 47 
5.1.4 Automatische betalingen ..................................................................................................... 50 
5.1.5 Afnameoverzicht ..................................................................................................................... 53 
5.1.6 Export crediteuren ................................................................................................................. 53 

5.2 AUTOMATISCHE BETALINGEN .............................................................................................................. 54 



   © AaRiverside BV 

 

 Gebruikershandleiding AaFinancieel - 3 - 

5.2.1 Instellingen ............................................................................................................................... 54 
5.2.2 Automatische betalingen aanmaken ............................................................................... 57 
5.2.3 Batch verwerken ..................................................................................................................... 61 

6 GROOTBOEK .......................................................................................................................................... 62 

6.1 BEHEER GROOTBOEK ............................................................................................................................ 62 
6.1.1 Grootboekrekeningen ............................................................................................................ 62 
6.1.2 Grootboekgroepen .................................................................................................................. 64 
6.1.3 Dagboeken ................................................................................................................................ 66 
6.1.4 Draaiboeken (standaard JP) ............................................................................................... 67 
6.1.5 Boekjaren en periodes .......................................................................................................... 68 
6.1.6 Boekjaar afsluiten ................................................................................................................... 69 
6.1.7 Activa .......................................................................................................................................... 71 
6.1.8 Kostenplaatsen ........................................................................................................................ 72 

6.2 GROOTBOEKINFORMATIE ..................................................................................................................... 72 
6.2.1 Mutaties ...................................................................................................................................... 72 
6.2.2 Mutatieoverzicht ...................................................................................................................... 73 
6.2.3 Boekingsverslag ...................................................................................................................... 75 
6.2.4 Kolommenbalans .................................................................................................................... 76 
6.2.5 Auditfile ...................................................................................................................................... 77 
6.2.6 Periodelijst kosten en opbrengsten ................................................................................. 78 
6.2.7 Mutaties kostenplaatsen ...................................................................................................... 78 
6.2.8 Checklist mutaties .................................................................................................................. 79 

6.3 GROOTBOEKRAPPORTAGE .................................................................................................................... 80 
6.4 BEHEER ACTIVA .................................................................................................................................... 82 
6.5 AFLETTEREN GROOTBOEKMUTATIES ................................................................................................... 87 

7 BELASTINGEN ....................................................................................................................................... 89 

7.1 AANGIFTE OMZETBELASTING ............................................................................................................... 89 

8 INDEX ........................................................................................................................................................ 90 

 



   © AaRiverside BV 

 

- 4 - Gebruikershandleiding AaFinancieel 

 

1 Inleiding 
 

AaFinancieel is een basisadministratiesysteem voor de debiteuren-, crediteuren- en 

grootboekadministratie met standaardfuncties zoals het boeken van kas, bank, in-

koopfacturen, memoriaal en diverse overzichtsprogramma’s zoals openstaande 

postenlijst en kolommenbalans. De verkoopfacturen worden vanuit ItsClean rechtstreeks 

verwerkt in het financiële programma.  

 

In deze documentatie worden de financiële programma’s en programma-onder-

delen behandeld. De documentatie maakt u wegwijs in de programma’s welke de 

registratie verzorgen van alle financiële feiten in uw organisatie. Elk programma wordt 

uitgelegd aan de hand van één of meerdere schermpresentaties waardoor u sneller in 

staat bent het programma te begrijpen. 

 

Om een optimaal resultaat van de aangeschafte programmatuur te verkrijgen is het van 

groot belang een cursus ‘Financiële administratie’ te volgen en vervolgens de diverse 

programmaonderdelen goed te bestuderen. Het beheersen van de financiële 

administratie zorgt voor een beter inzicht en sneller begrip van AaFinancieel.  

 

De financiële administratie is inzichtelijk opgezet:  

• Alle financiële programma’s zijn Windows georiënteerd. 

• In alle grids van de financiële programma’s kunt u de gegevens via de 

rechtermuistoets exporteren naar Word, Excel of Internet Explorer [HTML] of 

opslaan als CSV-bestand. 

• Er hoeft niets geprint te worden voor verwerking (behalve de evt. factuur), sub- 

en grootboek worden automatisch bijgewerkt. 

• Alle journaalposten en facturen kunnen tot in detail op het scherm opgevraagd 

worden (tracing). 

• Mutaties in dagboeken kunnen altijd verwijderd/gewijzigd worden behalve als ze 

automatisch gegenereerd zijn. 

• U kunt in meerdere boekjaren tegelijkertijd werken, een boekjaar of -periode kan 

afgesloten worden en opnieuw geopend worden voor correcties. 

• Alle afdrukprogramma’s hebben een variabele lay-out en kunnen dus naar wens 

aangepast worden. 

• Bij het afdrukken kunt u zelf de (windows)printer kiezen, afdruk met of zonder 

bedrijfslogo. 

 

AaFinancieel bestaat uit de volgende hoofdonderdelen: 

 

• Onderhoud financiële tabellen 

• Beheer grootboek 

• Dagboeken 

• Grootboekinformatie 

• Grootboekrapportage 

• Aangifte belastingen 

• Debiteureninformatie 

• Crediteureninformatie 

• Automatische incasso 

• Automatische betalingen 

• Electronisch bankieren 

• Beheer activa 
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2 Instellingen & parameters 
 

In dit hoofdstuk worden de parameters toegelicht. Met deze parameters wordt 

AaFinancieel op uw wensen afgestemd. Tevens worden alle programma’s besproken die 

noodzakelijk zijn voor een goede werking van AaFinancieel. 

 

Deze programma’s worden grotendeels in overleg met de consultant ingevuld.  

 

2.1 Tabellen AaFinancieel 
 

In Onderhoud tabellen AaFinancieel worden alle parameters en grootboek-nummers 

vastgelegd voor een optimale werking van de financiële administratie. 

 

Bij het tabblad Teksten is het mogelijk om een extra bankrekening in te vullen voor 

gebruik bij elektronisch bankieren (eb01 e.v.), automatische betalingen (bt00 e.v.) of  

automatische incasso (bk00 e.v.) 

 

BTW 

Op het tabblad BTW vindt u alle BTW-codes met omschrijving en percentages. De 

ingevulde codes worden o.a. gebruikt bij de inkoopfacturen en kas/bank. 

 

 
 

ItsClean maakt voor de BTW op de verkoopfacturen gebruik van de BTW tabel uit 

Onderhoud tabellen ItsClean - BTW, Beheer parameters en basistabellen. Andere 

programma’s maken gebruik van de bijbehorende BTW tabel uit die module.  

  

Parameters 

 

De codes van de parameters verwijzen naar de diverse financiële programma’s en zorgen 

voor een correcte werking van het programma. 

 

In de documentatie worden bij de diverse programma’s de mogelijke instellingen 

behandeld.  

 

Op het tabblad Debiteuren vindt u het debiteurenregister (indien handmatig 

aangemaakt), zoals de debiteuren vermeld staan in Relatiebeheer. U kunt hier geen 

nieuwe debiteuren aanmaken, maar via de rechtermuistoets kunt u de gegevens van de 

debiteur bekijken in het Relatiebeheer. 

 

Op het tabblad Crediteuren vindt u het crediteurenregister, zoals de crediteuren vermeld 

staan in Relatiebeheer. U kunt hier geen nieuwe crediteuren aanmaken, maar via de 

rechtermuistoets kunt u de gegevens van de crediteur bekijken in het Relatiebeheer. 



   © AaRiverside BV 

 

- 6 - Gebruikershandleiding AaFinancieel 

 

2.2 Onderhoud Administraties 
 

Voor het toevoegen van het logo/ digitaal briefpapier aan de e-mail facturen of 

aanmaningen dient u eerst in Onderhoud Administraties (Algemeen) bij tab 3 Images 

met dubbelklik uw logo bestand op te halen. Dit bestand mag op een willekeurig plek op 

de server of een werkplek staan. Het dient wel ingelezen te worden als JPEG formaat. 

Check even in de document definitie welke imagenummer u moet gebruiken. 

 

Hier dient u eveneens uw basis bedrijfsgegevens correct in te voeren. Op die manier 

hoeft er bij een wijziging slechts op 1 plek een wijziging doorgevoerd te worden en wordt 

dit vervolgens automatisch in de diverse document definities aangepast (mits daarin ook 

verwezen wordt naar de __admin). 

 

 
 

 

2.3 Document Definities 
 

Alle documenten zijn gebaseerd op een variabele lay-out. Via Algemeen komt u in het 

programma Document Definities. Voor verdere uitleg over dit programma of begeleiding 

kunt u terecht bij uw consultant.  
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3 Boeken 
 

Onder de functie ‘Dagboeken’ vindt u alle dagboeken (Kas, Bank, Inkoop, Memoriaal, 

Verkoop, Balans etc). 
 

3.1 Dagboeken 
 

3.1.1 Inleiding 
 

De meeste boekingen in het grootboek vinden plaats via het programma Dagboeken.  

Dit zal dan voornamelijk plaatsvinden in het dagboek inkoop, kas, en memoriaal. 

 

De overige dagboeken worden veelal gevuld door functionaliteiten in het systeem; 

- Alle verkoopfacturen, deze worden uitgevoerd door de diverse 

factureringsprogramma’s (o.a. Facturering ItsClean, Facturering ItsTrade en 

Facturering AaFinancieel) 

- Dagafschriften via de functie Elektronisch Bankieren MT940/ IBAN 

- Loonjournaalpost wordt aangemaakt via de salariskalender in AaSalaris 

- Memoriaal afschrijvingen wordt gevuld indien gebruikt gemaakt wordt van Beheer 

activa 

- Beginbalans wordt gevuld na uitvoeren Jaarafsluiting AaFinancieel 

 

 
 

Het boekingsvenster is onderverdeeld in 5 vensters:  

1. Dagboekinformatie met draaiboekkeuze  

2. Lijst met aanwezige boekstukken 

3. Velden specifiek voor het gekozen dagboek (zoals debiteur/crediteur, factuur- 

nummer, bedrag, omschrijving, etc) 

4. Saldoinformatie 

5. Boekingsregels van het gekozen boekstuk 
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Met de functietoets F3 op een bepaald boekstuk wordt automatisch het programma 

Grootboekinformatie gestart op het tabblad Selecties overzichten en kunt u direct een 

boekingsverslag uitdraaien van het boekstuk (de juiste selecties zijn al ingevuld). 

 

Via parameter db01 kunt u het aantal jaren instellen dat u terug kunt kijken. Het 

verminderen van het aantal jaren zorgt voor versnelling van het programma. 

 

Voor het aanmaken van een nieuw boekstuk kiest u eerst het juiste dagboek en drukt u 

op  voor een nieuw boekstuk. Bij draaiboeken kiest u eerst het draaiboek en daarna 

maakt u een nieuw boekstuk aan (zie par. 6.1.4). Via dubbelklik kunt u een bestaand 

boekstuk nog wijzigen. Via  kunt u boekstukken van alle dagboeken behalve de 

automatisch gegenereerde (zoals verkoopfacturen), ook weer verwijderen (voorwaarden: 

boekstuk moet van het lopend boekjaar zijn en op een inkoopfactuur mogen geen 

betalingen geboekt zijn). De lijst kan tussentijds altijd ververst worden via <F5> (Let op, 

na het verwijderen volgend de boekstuknummers elkaar niet meer op). 

 

Bij de boekingsregels kunt u regels tussenvoegen of verwijderen via de rechtermuistoets 

of met <INS> of <DEL>. 

 

Via de rechtermuistoets op een regel wordt een popup-menu opgeroepen om de boeking 

te ondersteunen. U heeft hierbij de volgende mogelijkheden afhankelijk van de soort 

regel en de kolom waarop geklikt wordt:  

 

 
 

 

• Regel tussenvoegen (bij alle boekingsregels mogelijk, ook via <INS>) 

• Regel verwijderen (bij alle boekingsregels mogelijk, ook via <DEL>) 

• Boek saldo (excl. BTW laag/excl. BTW hoog), alleen mogelijk bij een klik in de 

debet of creditkolom. Het systeem zal dan het Saldo tegen te boeken volledig 

boeken of evt. zonder BTW laag of hoog 

• Selecteer openstaande posten via de factuur/project kolom (ook via 

dubbelklik) bij de dagboeken kas, bank en memoriaal. In het zoekscherm kunt u 

zowel de openstaande posten debiteuren als crediteuren opzoeken. 
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• Info factuur (alleen verkoopfacturen) alleen bij een klik in de factuurkolom. De 

factuur wordt getoond in de ADF viewer. 

 

• Info relatie (debiteur of crediteur) bij een klik in de omschrijvingskolom. Het 

programma Debiteuren- of crediteureninformatie wordt gestart. 

• Info grootboekrekening bij een klik in de kolom Grootboekrekening. Het 

programma Grootboekinformatie wordt gestart. 

• Boek transitoria 

Via Transitoria kunt u kosten/opbrengsten toerekenen aan een andere periode dan 

de gekozen boekperiode, tevens is het mogelijk om de kosten te verdelen over 

meerdere periodes. Zie hiervoor paragraaf 3.1.9. 

• Standaard BTW laag boeking (ook mogelijk met <ALT xx>). Na ingave van het 

grootboeknummer kan via deze functie automatisch de BTW laag uitgesplitst en 

geboekt worden (vooral bij inkoopfacturen) 

• Standaard BTW hoog boeking (ook mogelijk met <ALT xxx>) Na ingave van het 

grootboeknummer kan via deze functie automatisch de BTW hoog uitgesplitst en 

geboekt worden (vooral bij inkoopfacturen) 

 

Indien bij het opslaan van het boekstuk boekingsregels aanwezig zijn zonder bedrag, dan 

wordt hiervan melding gemaakt. U kunt dan alsnog het bedrag invullen of u kunt op OK 

drukken dan worden alle niet gebruikte regels (geen mutatiebedrag ingevuld) 

automatisch verwijderd. 

 

Maakt u gebruik van het programma Afletteren grootboekmutaties, dan dient u met het 

volgende rekening te houden: 

• De aflettercode is via een comment (rood driehoekje) zichtbaar in de 

omschrijvingskolom 

• Afgeletterde mutaties kunnen niet gewijzigd of verwijderd worden 

• Een boekstuk met een afgeletterde mutatie kan niet verwijderd worden 

 

3.1.2 Kas 
 

Bij het dagboek Kas kunt u één of meerdere betalingen of ontvangsten inboeken.  

 

U kiest het Dagboek Kas bij Dagboek- informatie en klikt op  om een nieuwe kas-

mutatie in te voeren. Vervolgens geeft u de boekdatum, boekjaar, periode, boekstuk-

nummer en evt. de bron in (bijvoorbeeld ‘kas’). 

 

Voor het boekstuknummer kan ook een numerator ingesteld worden, zie hiervoor het 

onderdeel Dagboeken, par. 6.1.3. 

 



   © AaRiverside BV 

 

- 10 - Gebruikershandleiding AaFinancieel 

 
 

 

Daarna geeft u aan de rechterzijde de omschrijving van het boekstuk in en het bedrag 

(debet/credit). 

 

Indien de omschrijving niet wordt ingevuld, dan zal het systeem dit melden bij opslaan 

van het boekstuk. 

 

Daarna kunt u onderin het scherm de mutaties gaan invoeren. 

 

DEBITEUR/CREDITEUR 

VERKOOPFACTUUR/INKOOPFACTUUR 

 

U klikt met de rechtermuis in de kolom Factuur en kiest hier voor Selecteer openstaande 

posten. 

 

 
 

Het scherm Openstaande posten Debiteuren/Crediteuren wordt geopend. Indien gewenst 

kunt u de datum bij Facturen niet ouder dan nog aanpassen. Standaard waarde is 

ingegeven in parameter os03 (3 maanden).  

 

U kunt zowel op het tabblad Debiteuren als Crediteuren facturen aanvinken. Het veld 

Som geselecteerde posten toont het bedrag per tabblad. 
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Onderin het witte balkje kunt u zoeken op factuurnummer. Pas eventueel bovenin de 

datum aan als u de factuur niet gevonden krijgt.  

 

Als u alle posten heeft aangevinkt, dan klikt u op Akkoord en worden de posten in de Kas 

gezet. 

 

Het systeem gaat er vanuit dat een post volledig betaald wordt, is dat niet het geval dan 

kunt u het bedrag handmatig wijzigen. 

 

Via de rechtermuistoets op de kolom Omschrijving kunt u kiezen voor Info debiteur of 

crediteur. Het scherm Debiteureninformatie of Crediteureninformatie wordt dan gestart. 

 

Kiest u via de rechtermuistoets voor Info factuur, dan wordt de factuur via de ADF viewer 

getoond. 

 

GROOTBOEK 

U klikt in de kolom Grootboekrekening en kunt vervolgens met de spatiebalk het 

overzicht grootboekrekeningen openen of invoeren grootboeknummer of type 

omschrijving. 

 

U kiest hier de juiste grootboekrekening. Daarna vult u het bedrag in. De omschrijving 

wordt automatisch gevuld met de omschrijving van het boekstuk, dit mag u nog wijzigen.  
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3.1.3 Bank 
 

Het invoeren van een Bank- of Postbankmutatie gebeurt op dezelfde manier als bij het 

Dagboek Kas, daarom verwijzen wij u naar par. 3.1.2. 

 

Let op: als u werkt met electronisch bankieren mag u geen 

handmatige bank- of postbankmutaties in het betreffende dagboek 
meer invoeren!!! 

3.1.4 Inkoopfacturen 
 

U kiest het dagboek Inkoop en klikt op  om een nieuwe inkoopfactuur aan te maken.  

 

U vult de boekdatum in en kiest de crediteur (wanneer de crediteur niet vindbaar is, kan 

het zijn dat de crediteur in relatiebeheer op TAB2 geen crediteurennummer heeft 

gekregen of dat de relatie geen leverancier is). Na het wijzigen of aanmaken kunt u het 

factuurnummer invullen en het factuurbedrag (incl. BTW). 

 

De omschrijving wordt automatisch gevuld, aan de hand van parameter db12 

(standaard: naam en plaats). Het betalingskenmerk is bedoeld voor acceptgiro’s. 

 

De betaaltermijn en IBAN worden opgehaald uit Relatiebeheer, maar kunnen gewijzigd 

worden. 

 

 
 

Bij inkoopfacturen kunt u met de button Document een inkoopfactuur koppelen. Dit 

document moet eerst opgenomen zijn in  het Relatiebeheer bij de betreffende crediteur 

op tab Documenten (zie hiervoor de documentatie Relatiebeheer). 

 

In het zoekscherm worden de beschikbare documenten van de crediteur weergegeven in 

omgekeerde chronologische volgorde. U kunt het document met dubbelklik selecteren.  
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Het veld Document referentie wordt automatisch aangevuld met het woord boekstuk en 

bijbehorend boekstuknummer. 

 

Vervolgens kunt u onderin het scherm de juiste tegenrekening(en) ingeven. In de kolom 

Debet vult u het factuurbedrag in. Met de rechtermuistoets kunt u daarna kiezen voor 

Standaard BTW laag of Hoog, dan zal het systeem automatisch een BTW regel toevoegen 

en het juiste bedrag invullen/aanpassen. Of gebruik hiervoor <ALT><0> t/m <8> (dit is 

afhankelijk van de inrichting van de BTW codes).  

 

Wanneer het tegen te boeken bedrag ‘0,00’ is, kan de transactie opgeslagen worden. 

 

Indien u gebruikt maakt van aparte grootboekrekeningen voor de grondslagen kunt u 

deze handmatig toevoegen (zie hiervoor in de tabellen de parameters gr51 t/m gr58 voor 

de grondslagrekening en gr59 voor de tegenrekening). 

 

Na het opslaan met het vinkje is de inkoopfactuur geboekt. De inkoopboeking kan met  

altijd weer verwijderd worden (let op dat de boekstuknummers dan niet meer 

opeenvolgend zijn). 

 

Voor het transitorisch boeken zie paragraaf 3.1.9. 

 

DRAAIBOEKEN 

Draaiboeken zijn standaard journaalposten. Dit zijn journaalposten die periodiek geboekt 

moeten worden. De juiste grootboeknummers zijn dan al gekozen en indien nodig 

kunnen de bedragen nog aangepast worden. U kunt de draaiboeken vastleggen in het 

programma Beheer Grootboek via tab 4 Draaiboeken. Het definitief boeken van een 

draaiboek doet u via het programma Dagboeken. 
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Het gebruik van een draaiboek (standaard journaalpost) is alleen mogelijk bij het 

aanmaken van een nieuw boekstuk.  

 

U kiest eerst een draaiboek (evt. via het vergrootglas), daarna kunt u de dagboek nog 

wijzigen en drukt u op  om aan te maken. Na het indrukken van de button Aanmaken 

worden de gegevens van het draaiboek zichtbaar in het scherm.  

 

Indien gewenst, kunt u de bedragen van de journaalpost nog wijzigen.  

3.1.5 Memoriaal 
 

Een memoriaalboeking is een journaalpost waarbij kosten of opbrengsten worden 

overgeboekt en moet dus altijd in evenwicht zijn. Een memoriaal kan voor meerdere 

doeleinden gebruikt worden, zoals: 

 

• Correctie van een grootboekrekening 

• Overboeking van balans naar Verlies- en Winst 

• Doorbelasten van kosten en/of opbrengsten naar andere afdelingen/diensten 

 

U kiest het Dagboek Memoriaal bij Dagboekinformatie en klikt op  om een nieuwe 

boeking aan te maken. Vervolgens geeft u de boekdatum, boekjaar, periode, boek-

stuknummer en evt. de bron in. 

 

Voor het boekstuknummer kan ook een numerator ingesteld worden, zie hiervoor het 

onderdeel Dagboeken, par. 6.1.3. 

 

Indien het dagboek nog niet geselecteerd kan worden, dient deze nog aangemaakt te 

worden onder Beheer grootboek, door aan de betreffende grootboekrekening het 

dagboek Memoriaal toe te kennen. 
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Daarna geeft u aan de rechterzijde de omschrijving van het boekstuk in. Daarna kunt u 

onderin het scherm de mutaties gaan invoeren. 

 

Het grootboeknummer kunt u direct ingeven of via dubbelklik het zoekvenster starten. U 

geeft de debet- en creditbedragen in en evt. een omschrijving. Geeft u geen omschrijving 

in, dan pakt het systeem de omschrijving van het boekstuk. 

 

Als debet niet gelijk is aan credit, dan kunt u de boeking niet opslaan, u krijgt dan een 

foutmelding dat het saldo niet 0 is. 

 

Indien bij een grootboekrekening kostenplaatsen zijn aangemaakt, dan kunnen deze 

tevens ingegeven worden. 

 

Indien parameter db04=1 volgt er een controle op kostenplaatsboeking.  

3.1.6 Beginbalans 
 

Het dagboek Beginbalans is speciaal bedoeld voor de jaarafsluiting en zal automatisch 

aangemaakt worden. Zie hiervoor paragraaf 6.1.6. 

 

Als u net start met de financiële administratie, is het ook mogelijk om via het dagboek 

Beginbalans handmatig de beginbalans in te boeken. 

 

U kiest het dagboek Beginbalans en klikt op  om de balansrekening aan te maken (het 

kan zijn dat er nog een grootboekrekening en dagboek aangemaakt moeten worden, 

alsvorens dit dagboek gekozen kan worden. Dit kan onder Beheer Grootboek). 

 

U vult de boekdatum in, bijvoorbeeld 01-01-2017 en boekstuknummer = 1.  

Bij de omschrijving vermeld je de tekst ‘Beginbalans’.  

 

Bij Debet/ Credit kan niets ingevoerd worden. Voer vervolgens onderin de grid de 

balansrekeningen in.  

 

Sla vervolgens de gegevens op. 
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De beginbalans wordt opgenomen in het betreffende Boekjaar, met als Periode 0. De 

gegevens van de beginbalans worden dus niet meegenomen in de berekening van de 

BTW aangiftes.   

 

 
 

3.1.7 Afschrijvingen 
 

Het dagboek Afschrijvingen is speciaal bedoeld voor de functie Beheer Activa en zal 

automatisch aangestuurd worden. Zie hiervoor paragraaf 6.4. 

 

3.1.8 Verkoopfacturen 
 

De verkoopfacturen kunnen rechtstreeks in het financieel pakket geboekt worden, maar 

zullen voornamelijk automatisch gegenereerd worden. Deze worden aangemaakt door de 

diverse factureringsprogramma’s in de modules o.a. ItsClean, ItsTrade en AaFinancieel. 

 

In het onderdeel Dagboeken kunnen de mutaties van de diverse verkoopfacturen 

bekeken worden. Deze kunnen echter niet meer gewijzigd of verwijderd worden (alleen 

met een speciale bevoegdheid). 

 

3.1.9 Boek transitoria 
 

Via Transitoria kunt u kosten/opbrengsten toerekenen aan een andere periode dan de 

gekozen boekperiode, tevens is het mogelijk om de kosten te verdelen over meerdere 

periodes.  

 

 



   © AaRiverside BV 

 

 Gebruikershandleiding AaFinancieel - 17 - 

 

Een transitoria boeken via Dagboeken kunt u niet direct inboeken, u dient eerst de 

‘gewone’ boeking te maken en daarna kunt u via de rechtermuistoets kiezen voor 

Transitoria. 

 

 
 

In het scherm Transitorische post worden alle periodes van het lopende boekjaar 

gepresenteerd, eventueel aangevuld met de laatste van het vorig jaar of de eerste van  

het volgend jaar. De periode behorende bij de boekdatum van het boekstuk wordt 

lichtrood gepresenteerd. Met de buttons aan de rechterzijde kunt u één of meerdere  

periodes selecteren of u kunt zelf een vinkje zetten in de kolom Sel bij de gewenste 

periode: 

• Vorige periode (periode voorafgaand aan de periode van het boekstuk) 

• Volgende periode (periode na de periode van het boekstuk) 

• Alle perioden boekjaar (het boekjaar van de boekstukperiode) 

• Geen enkele periode 

• (Her)verdelen: als u zelf handmatig diverse periodes kiest, kunt u via 

herverdelen het bedrag verdelen over de gekozen periodes. 

 

Als u de transitoria goed heeft ingegeven, dan drukt u op de button Accoord. De boeking 

verschijnt nu in het scherm. De rekening Transitoria wordt als tegenrekening gebruikt. 

 

Indien u een wijziging wenst door te voeren, kan dit door op de bovenste boekingsregel 

te gaan staan, rechtermuisklik en kies ‘Transitoria’. Vervolgens kan daar gekozen worden 

voor ‘Verwijder post’. De transitorische regels verdwijnen dan en de originele regel blijft 

staan. Deze kan opnieuw toegekend worden aan een (andere) grootboekrekening  en de 

posten kunnen via rechtermuisklik weer opnieuw (her)verdeeld worden.  
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Let op: bij het boeken van transitoria kan in een ander boekjaar geboekt worden als het 

lopende boekjaar, het systeem geeft hiervan geen melding. 

 

3.2 Electronisch bankieren 
 

Dit programma is een verbijzondering van de functie Dagboeken, specifiek m.b.t. het 

verwerken van bankrekeninginformatie, welke bij een aantal (Nederlandse) banken via 

Internet bankieren in het MT940-formaat gedownload kan worden. 

 

Van de volgende banken kunnen de mutaties opgehaald worden: 

ABN, RABO, ING, Deutsche bank en SNS. 

 

3.2.1 Instellingen 
 

Voordat u Elektronisch bankieren kunt gebruiken, moet u (eenmalig) controleren of alle 

parameters goed staan. 

 

1. Controleren Parameters: Onderhoud tabellen AaFinancieel → tab 3 Parameters.  

 

code omschrijving Waarde Uitleg 

eb01 Bankrekening nummer NL01RABO0123456789 [het standaard IBAN-

nummer] 

eb02 Naam bank RABO [naam bank: ABN, RABO, 

ING of DEUT] 

eb03 Bestandnaam MT940  [wordt automatisch 

ingevuld] 

eb05 Document Definitie 

Electronisch Bankieren 

finelecbank [de documentdefinitie 

‘Electronisch bankieren’] 

eb06 Dagboek bank 1100 [grootboeknr. Bank] 
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eb07 Uitgesloten woorden van,het,der,vof,holding, 

service, schoonmaak, 

onderhoud, dienst 

[velden die uitgesloten 

worden bij het sorteren] 

eb08 Directe invoer 

factuurnummer/referentie 

1 toegestaan 

eb09 Matching factuurnummer/ 

referentie 

1 toegestaan 

db04 Controle invoer 

kostenplaatsen 

1 Ingeschakeld (indien 

gebruik kostenplaatsen) 

 

2. Indien van meerdere bankrekeningen EN/OF banken mutaties opgehaald en verwerkt 

moeten worden, dan dient u deze in te vullen bij tab 1 Teksten. 

Vul hier in: het IBAN-nummer [bijv. NL72INGB0002900964], de bankafkorting [bijv. 

ING], het grootboeknummer van het betreffende bankdagboek [bijv. 1002]. 

 

eb00 NL72INGB0002900964,ING,1002  ; de 2e bank (ING bank) 

eb01 NL88ABNA568117980,ABN,1002  ; de 3e bank (ABN AMRO) 

eb02 de 4e bankrekening 

eb99 de 99e bankrekening 

 

 

De instellingen zijn nu klaar. Het programma kan nu een bestand importeren. 

 

3.2.1 Bankschrift ophalen 
 

Check eerst tot wanneer alles is geboekt via Dagboeken → [dagboek BANK] 

Let op: als u werkt met electronisch bankieren mag u geen 
handmatige bank- of postbankmutaties in het betreffende dagboek 

meer invoeren!!! 
 

NOOIT afschrift downloaden van de dag van vandaag. Is het vandaag 03 maart, dan 

maximaal downloaden t/m 02 maart, dit i.v.m. mutaties die gedurende de dag nog plaats 

kunnen vinden. 

 

Open de functie Elektronisch bankieren MT940/ IBAN  

 

Bij de 1e keer opstarten krijgt u de volgende melding: Geen MT940 bestand of 

onbekende indeling! Dit komt omdat het programma onmiddellijk probeert om een 

MT940-bestand te openen. Deze melding kunt u gewoon wegklikken.  
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U klikt op de blauwe pijl achter MT940 bestand om het bestand te openen. U kunt hier 

het gewenste bestand opzoeken.  

 

Eénmaal gebruikt zal het systeem de locatie opslaan in 

de parameter eb03 en de volgende keer weer dezelfde 

       locatie gebruiken 

 

 
 

Tijdens het inlezen van het MT940-bestand wordt de grid met afschriften opgebouwd. In 

principe worden in een MT940-bestand van elke bankrekening en van elke kalenderdag 

het begin- en eindsaldo vastgelegd. 

N.B.: Als u de melding ‘Geen bekende rekeningnummers of 

onverwerkte dagafschriften in MT940 bestand gevonden!’ 

krijgt, dan kan dit meerdere oorzaken hebben: 

1. In het te importeren MT940 bestand is NIET het banknummer 

aangetroffen welke in de parameter eb01 of eb00 (onder ‘Teksten’) staat 

ingesteld. 

2. ALLE mutaties die zich bevinden in het te importeren MT940 bestand zijn 

reeds aanwezig in de financiële administratie.  

3. Er wordt niet gezocht op de juiste locatie. Dit kan bijvoorbeeld zijn 

wanneer er vanuit de cloud door meerdere medewerkers wordt gewerkt 

en op meerdere apparaten. 
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In de gepresenteerde lijst worden uitsluitend de afschriften opgenomen waarin 

daadwerkelijk mutaties voorkomen. Het afschriftnummer word niet door alle banken 

aangeleverd, in dat geval hanteert het systeem het dagnummer van het jaar. 

 

Na het aanklikken van een afschrift in de lijst met afschriften, wordt de lijst met 

transacties in het onderste deel van het venster opgemaakt. De omschrijving van de 

bank en het debet bedrag (afboeking, betaling) of creditbedrag (bijboeking, ontvangst) 

worden gepresenteerd. In de omschrijvingskolom zal het systeem het bijbehorende 

bankrekeningnummer op de eerste regel presenteren.  

 

Dit nummer is bekend bij binnenlandse overschrijvingen, niet bij buitenlandse transacties 

en transacties zoals pinbetalingen. 

 

Bij een debet-transactie zal het systeem proberen een bijbehorende openstaande post 

crediteuren te vinden, bij een credit-transactie een openstaande post debiteuren. 

Vervolgens kiest het systeem een grootboekrekening, maakt de omschrijvingskolom  

op en geeft een “rapportcijfer” van 0 t/m 9 aan de betrouwbaarheid van het resultaat in 

de kolom ‘Match’. 

 

Daarna wordt de gebruiker de mogelijkheid geboden om handmatig facturen bij te 

zoeken, de omschrijving van de mutaties aan te passen, de door het systeem gekozen 

grootboekrekeningen te wijzigen, de bedragen aan te passen en mutaties op te splitsen 

(bijv. om afboekingen op te splitsen in kosten en te vorderen BTW). Gedurende dit 

proces blijft het te verwerken saldo steeds zichtbaar. Indien het saldo nul is, kan de 

transactie worden afgesloten (<F6>) en wordt van het geheel een standaard boekstuk 

vervaardigd. 

 

Bij het verwerken van de banktransacties en het vertolken naar grootboek- 

mutaties zijn de volgende opmerkingen van toepassing: 

1. Er wordt gezocht naar openstaande posten op basis van het exacte bedrag. 

2. Er wordt gezocht naar relaties met exact hetzelfde banknummer (zonder spaties en 

andere leestekens) 

3. Er wordt vanuit de transactieomschrijving gezocht naar grootboekrekeningen 

waarin sleutelwoorden zijn vastgelegd 

4. Er wordt vanuit de transactieomschrijving gezocht of er een overeenkomst is tussen 

de naam en de mogelijk relaties; bepaalde woorden kunnen hierbij worden 

uitgesloten via parameter eb07 
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5. Bij de ‘Match’ wordt het woord ‘PAIN of Clieop’ toegevoegd als de openstaande 

post aanwezig is in een batch met incasso- of betalingsopdrachten (NB. Indien 

gebruik gemaakt wordt van automatische incasso's of betalingen, moet bij de 

desbetreffende programmafuncties kenbaar worden gemaakt dat de afhandeling 

bij electronisch bankieren plaatsvindt, zie Onderhoud tabellen AaFinancieel, 

parameters ai07, ai08, as07 en as08). 

 

Betekenis getallen en kleuren in de kolom ‘Match’: 

0  = bij de start van de beoordeling krijgt een transactie een ‘0’ 

1  = geen openstaande post gevonden; er is wel een relatie met gelijk banknummer  

 gevonden of een grootboekrekening met gelijk sleutelwoord 

2  = de naam van de relatie is gevonden 

4  = het banknummer van de relatie komt overeen 

6  = de naam van de relatie is gevonden 

8  = er is één openstaande post gevonden 

9  = de match lijkt te kloppen, tegenboeking geaccepteerd 

 

U kunt nu zelf de mutaties die geen of een gedeeltelijke match hebben gaan verwerken. 

Via de rechtermuistoets op een boekingsregel wordt een popup-menu opgeroepen om de 

boeking te ondersteunen.  

 

U heeft hierbij de volgende mogelijkheden afhankelijk van de soort boekingsregel en de 

kolom waarop geklikt wordt:  

• Regel tussenvoegen (bij alle boekingsregels mogelijk, ook via <INS>) 

• Regel verwijderen (bij alle boekingsregels mogelijk, ook via <DEL>) 

• Boek saldo (excl. BTW laag/excl. BTW hoog), alleen mogelijk bij een klik in de 

debet of creditkolom. Het systeem zal dan het Saldo tegen te boeken volledig 

boeken of evt. zonder BTW laag of hoog 

• Selecteer openstaande posten (of via dubbelklik) via de factuur/opdracht 

kolom In het zoekscherm kunt u zowel de openstaande posten debiteuren als 

crediteuren opzoeken. 

• Info factuur (alleen verkoopfacturen) alleen bij een klik in de factuurkolom. De 

factuur wordt getoond in de ADF viewer. 

• Info relatie (debiteur of crediteur) bij een klik in de omschrijvingskolom. Het 

programma Debiteuren- of crediteureninformatie wordt gestart. 

• Info grootboekrekening bij een klik in de kolom Grootboekrekening. Het 

programma Grootboekinformatie wordt gestart. 

• Standaard BTW laag boeking (ook mogelijk met <ALT xx>). Na ingave van het 

grootboeknummer kan via deze functie automatisch de BTW laag uitgesplitst en 

geboekt worden (vooral bij inkoopfacturen) 

• Standaard BTW hoog boeking (ook mogelijk met <ALT xx>) Na ingave van het 

grootboeknummer kan via deze functie automatisch de BTW hoog uitgesplitst en 

geboekt worden (vooral bij inkoopfacturen) 

• Verwerk incasso- of betaalbatch om de betalingen in de batch te kunnen 

afletteren tegen de openstaande posten. Sommige banken al een gespecifieerde 

terugmelding met alle posten per regel. Indien het per batch binnenkomt dien je 

deze uit te splitsen (handmatig of via rechtermuisklik) en daarna de batchregel te 

verwijderen.  
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Bij het verwerken van electronische dagafschriften is het uiteraard de bedoeling dat de 

begin- en eindsaldi van bank en eigen administratie gelijk lopen. Indien dit niet het geval 

is, wordt het afwijkende dagboeksaldo tussen haakjes getoond bij de afschriftinformatie 

en wordt de editbox rood gekleurd. 
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4 Debiteuren 
 

Onder het menu Debiteuren vindt u alle financiële informatie van uw klanten. U heeft een 

3-tal programma’s ter beschikking: 

 

• Debiteureninformatie (mutaties, openstaande posten, aanmaningen en incasso’s) 

• Automatische incasso’s 

• Onderhoud machtigingen automatische incasso’s 

4.1 Debiteureninformatie 
 

In het programma Debiteureninformatie krijgt u inzage in alle debiteurenmutaties, zowel 

op het scherm als op papier. U kunt de debiteur rechtstreeks ingeven op naam of via het 

vergrootglas opzoeken. Als u een andere debiteur kiest, vergeet dan niet om met 

<F5> (of via de button) het scherm te verversen, zodat de juiste posten 

geladen worden. 

 

Welke relaties u kunt selecteren is afhankelijk van parameter di01. Indien di01 gelijk is 

aan 0, dan kunt u ALLE relaties selecteren, gelijk aan 1 dan kunt u alleen debiteuren 

selecteren (voorzien van een debiteurID). 

 

di01 Selectie debiteuren (0=geen, 1=op ID) 0 

 

Als u bovenin het scherm klikt op de naam van debiteur (weergegeven in blauw), dan 

worden de gegevens van de debiteur in Relatiebeheer geopend. 

4.1.1 Mutaties 
 

Op tab 1 van het programma Debiteureninformatie vindt u alle mutaties van de   

debiteur in omgekeerde datumvolgorde. De meest recente posten bovenaan. 

 

Als u het vinkje bij Toon betaalspecificatie aanzet, dan krijgt u bij iedere mutatie ook de 

betalingen te zien. 

 

Via het veld Uitsluitend openstaande posten worden alle mutaties getoond die nog open 

staan. 
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Met dubbelklik in de grid kan aanvullende informatie opgevraagd worden: 

• Dubbelklik op het factuurnummer toont de factuur in de ADF reader 

• Dubbelklik op de factuurdatum toont het dagboek Verkopen en de bijbehorende 

journaalpost 

• Dubbelklik op de betaaldatum toont het dagboek Kas/Bank en de bijbehorende 

journaalpost van de betaling 

 

Door te klikken met de rechtermuistoets naast Relatienummer kunt u het zoekvenster 

aanzetten (linksboven in het blauwe vierkantje). 

 

U kunt dan onderin het scherm een factuurnummer zoeken. Let wel: u kunt alleen een 

factuurnummer zoeken van de geselecteerde debiteur. 

 

 
 

Let op: voor het mogen aanpassen van de kolom ‘Dispuut’ en ‘Omschrijving’ dient de 

gebruiker de credential ‘fin8=1’ te hebben. 

4.1.2 Openstaande posten 
 

Op tabblad 2 vindt u de openstaande posten van ALLE debiteuren. 

 

Door te klikken met de rechtermuistoets links naast Relatienummer kunt u de gegevens 

exporteren naar Excel (linksboven in het blauwe vierkantje). 

 

Met dubbelklik in de grid kan aanvullende informatie opgevraagd worden: 

• Dubbelklik op de naam van de relatie of het telefoonnummer dan worden de   

gegevens van de debiteur in Relatiebeheer geopend. 

• Dubbelklik op de factuurdatum toont het dagboek Verkopen en de bijbehorende 

journaalpost 

• Dubbelklik op het openstaand bedrag toont het dagboek Verkopen en de 

bijbehorende journaalpost 

• Dubbelklik op het factuurnummer toont de verkoopfactuur. 

 

4.1.3 Mutatieoverzicht (Openstaande postenlijst) 
 

Via tabblad 3 Overzichten kunnen diverse overzichten opgemaakt en afgedrukt worden. 

 

Bij het Mutatieoverzicht kunt u selecties maken op periode en debiteur. U kunt kiezen 

voor een overzicht met uitsluitend openstaande posten, uitsluitend openstaande én 

vervallen posten en/of een ouderdomsanalyse. De ouderdom van de posten wordt  
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bepaald aan de hand van de t/m datum. Aan het einde van de lijst worden evt. 

vooruitbetalingen afgedrukt. 

 

Bij de sortering kunt u kiezen voor sleutel, naam of nummer van de klant. 

 

Bij Mutatieoverzicht kunt u diverse lijsten maken: 

 

• Standaard mutatieoverzicht: hiermee kunnen alle nieuwe facturen in de gekozen 

periode afgedrukt worden (alle vinkjes uit, alleen periode invullen). 
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• Openstaande postenlijst met ALLE openstaande posten (uitsluitend open posten 

aanvinken) of ALLE openstaande vervallen posten (tevens uitsluitend vervallen 

posten aanvinken). 

 

 
 

 

• Openstaande posten binnen de gekozen periode.  

 

• Saldilijst voor controle van de boekhouding: alle verkopen en betalingen worden 

in de lijst opgenomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   © AaRiverside BV 

 

- 28 - Gebruikershandleiding AaFinancieel 

 

 
 

 
 

Indien de parameter di03=1 dan wordt per factuur gecontroleerd of de betalings- 

informatie aansluit bij de mutaties in het grootboek. 

 

De functies Export alle debiteuren en Export nieuwe en gemuteerde debiteuren wordt 

gebruikt in combinatie met een exportfunctie naar een externe financiële administratie. 
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4.1.4 Aanmaningen 
 

Via het tabblad Overzichten kunt u tevens aanmaningen versturen naar uw klanten. 

Standaard maakt AaFinancieel gebruik van een rekeningoverzicht en 3 aanmaningen.  

 

Er zijn een aantal parameters die betrekking hebben op het kunnen versturen van 

aanmaningen. U vindt in deze parameters de teksten voor begeleiding van de email. 

Indien u bij email BCC ‘from’ invult, dan wordt er een kopie van de email verstuurd naar 

de medewerker die de email verstuurd heeft.  

 

Indien u een extra veld heeft in het Relatiebeheer voor een afwijkend email adres voor 

aanmaningen dan dient u bij parameter di16 de code van het veld in te geven (bijv. 

txt01) (bij Onderhoud tabellen AaRelatie is deze aangemaakt als xt01, special=email). 

Het vinkje ‘Archiveren’ dient aan te staan bij het versturen van een e-mail naar het 

betreffende e-mailadres uit dit databaseveld. 

 

code omschrijving Waarde Uitleg 

di01 Aanmaningen archiveren 

(1=ja) 

1 Het vinkje staat dan 

standaard aan 

di04 Maximum aantal 

aanmaningen 

3 Ook afhankelijk van het 

aantal document definities 

di05 Standaard betaaltermijn 30  

di08 Uitsluitend facturen vanaf 

datum 

   

di10 Minimum aantal dagen 

tussen aanmaningen 

14 i.v.m. de 2e en 3e 

aanmaningen 

di11 Email subject Rekeningoverzicht dd 

<<w_fin|curdate>> 

 

di12 Email body Bijgaand ontvangt u het 

rekeningoverzicht dd 

<<w_fin|curdate>>.\n\n 

Met vriendelijke groeten, 

 

di13 Email BCC from Of een standaard e-mail 

adres 

di14 Bestandsnaam bijlage Email RekOverz  

di15 Email nomail  Vervangt alle e-

mailadressen van 

debiteuren 

di16 Afwijkend databaseveld voor 

Email 

txt01 (zie ook relatiebeheer) 

di17 Maximum selectie alle 

openstaande posten 

-1  

di18 Velden relatie voor tab 2 en 

tab 4 

id,naam,plaats,telefoon1,be

taaltermijn 

 

di21 Vink "Aanmaningen emailen" 

aan (0=nee, 1=ja) 

1  

di22 Documentkeuze aanmaning 

(1, 2 of 3) 

2  
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Per debiteur kunt u, via Relatiebeheer, de code aanmaning (0 of leeg =aanmanen) en 

het aantal vervaldagen instellen. Dit indien het afwijkt van reguliere betalingstermijn, 

zoals opgegeven in paramater di05. Indien een klant niet aangemaand mag worden kan 

er op tab 2. in het Relatiebeheer code 1 ingegeven worden.  

 

Bij klanten waar automatische incasso gehanteerd wordt kan bij Betaaltermijn 999 

ingegeven worden, zodat deze niet mee genomen worden in de openstaande posten.  

 

 
 

AANMANINGEN UITDRAAIEN/EMAILEN 

 

Via het tabblad Overzichten kunt u de aanmaningen uitdraaien/e-mailen.  

 

Kies voor Aanmaningen (semi-automatische selectie) en bij Documentkeuze aanmaning 

kunt u kiezen voor: 

• Aanmaning per post (een relatie kan meerdere aanmaningen ontvangen) 

• Aanmaning gelijkwaardige posten (alle posten met hetzelfde aantal aanmaning op 

1 brief, een relatie kan dus meerdere aanmaningen ontvangen) 

• Aanmaning met alle open posten (één aanmaning per relatie) 

 

Er zijn nog selecties op datum en debiteur mogelijk. Als u het vinkje bij Proef aanzet, dan 

wordt de aanmaning niet gearchiveerd en de teller van de aanmaningen niet opgehoogd. 
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Na invullen van de selectie ALTIJD F5 gebruiken om de lijst met 

openstaande posten te verversen! 
 
De optie Aanmaningen (rekeningoverzicht) dient niet meer gebruikt te worden of slechts 

wanneer en maar sprake is van 1 type aanmaningen (1 docdef). 

 

Ga dan naar tab 4 Aanmaningen. Hier kunt u alle openstaande posten zien, de posten 

waar een vinkje voor staat zullen een aanmaning ontvangen. Het is mogelijk om 

posten aan of uit te vinken. Met een rechtermuisklik in de kolom ‘Sel’ kunt u in één keer 

alle posten selecteren of deselecteren. 

 

In de kolom ‘Dispuut’ kunt u een openstaande post uitsluiten voor aanmanen. Geef hier  

dan een reden in. 
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Als alle gewenste posten geselecteerd zijn, gaat u terug naar tab 3. Klik op dit tabblad 

rechtsonder op Maak document. U krijgt dan een preview te zien. Als alles in orde is, 

haalt u het vinkje bij Proef weg, dan worden de aanmaning definitief verwerkt. 

 

Als het vinkje Aanmaningen emailen aanzet, dan worden de aanmaningen indien 

mogelijk gemaild naar de klant. Indien het vinkje Aanmaningen archiveren aanzet, 

dan worden aanmaningen tevens gearchiveerd bij tab Documenten in Relatiebeheer. 

 

Voorbeeld aanmaning/betalingsherinnering 

 

 
 

Afhankelijk van het aantal verstuurde aanmaningen bepaalt het systeem welke lay-out 

gebruikt wordt. De lay-out is variabel en kan aan uw eigen wensen aangepast worden. 

 

4.1.5 Omzetoverzicht 
 

Via het tabblad Overzichten kunt u tevens een omzetoverzicht maken van uw klanten. 

Het gaat hier om de omzet excl. BTW verdeeld per periode. Hierbij wordt gekeken naar 

de boekdatum en niet naar de factuurdatum, mocht er met een afwijkende datum 

gefactureerd zijn. 

 

U kunt max. 1 jaar in één keer starten. Het overzicht wordt gepresenteerd in een grid, 

met de rechtermuistoets kunt u de gegevens exporteren naar Excel. 
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4.1.6 Exporteer debiteuren 
 

Als u niet werkt met de financiële administratie in ItsClean, dan zijn er ook 

mogelijkheden om de verkoop- inkoopboekingen (alle of alleen nieuwe en gemuteerde) 

te exporteren en vervolgens te importeren in een ander financieel pakket. Momenteel zijn 

er exportmogelijkheden naar Exact Online, Cash, Exact Globe, Accountview, Innolan 

Allure, iMuis, Snelstart, AFAS Small Business. Exportmogelijkheden naar andere 

financiële pakketten kunnen in overleg op maat gemaakt worden.  

 

De exportkoppelingen zijn aparte modules, hier zijn extra kosten aan verbonden. Heeft u 

interesse, neem dan even contact op met onze helpdesk. 

 

De 1e keer dat u de export gebruikt, is het meestal noodzakelijk om alle debiteur-    

gegevens te exporteren, daarna zult u alleen de nieuwe en gemuteerde nog gebruiken. 

Voordat u de export kunt gebruiken, dient u eerst de juiste gegevens in te vullen bij de 

parameters. U gaat naar, Onderhoud tabellen AaFinancieel, tab Parameters. Hier dient u 

in overleg met de consultant de juiste parameters in te vullen.  

De parameters zijn afhankelijk van het financieel pakket wat u gebruikt. 

 

 
 

Via tab 3 Overzichten is het mogelijk de debiteurgegevens te exporteren. 

U kunt aangeven waar u het bestand wilt opslaan. Eénmaal opgeslagen zal het systeem 

de locatie opslaan in de parameter di92 en de volgende keer weer dezelfde locatie 

gebruiken. Klik op Opslaan. Het bestand wordt nu aangemaakt.  

 

4.2 Automatische incasso 
 

Het programma Automatische incasso zorgt voor een snelle afwerking van de incasso’s 

van uw klanten, alsmede voor een snelle verwerking in uw financiële administratie.  

4.2.1 Instellingen 
 

Voordat u Automatische incasso kunt gebruiken, moet u (eenmalig) controleren of alle 

Parameters goed staan. U gaat naar Onderhoud tabellen AaFinancieel, tab 3 Parameters. 

De volgende codes moeten juist ingevuld zijn: 

 

code omschrijving Waarde Uitleg 

ai01 Bankrekening nummer NL01RABO0123456789 [het standaard IBAN-

nummer] 

ai02 Bankrekening naam  [bijv. naam bedrijf] 

ai03 Bestandnaam pain  [gaat automatisch] 

ai04 Vaste omschrijving pain Automatische incasso van 

factuur 

[gaat automatisch] 

ai05 Document Definitie 

Incassolijst 

finincasso [de documentdefinitie 

‘Automatische incasso’] 

ai06 Dagboek bank 1001 [grootboeknr. Bank] 
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ai07 Verwerking via electronisch 

bankieren (0=nee, 1=ja) 

1 Indien 0, dan via tab 5 

incasseren en handmatig 

ingeven boekstuknummer  

ai08 Gespecificeerde terugmelding 

(0=nee, 1=ja) 

1  

ai09 BIC  [BIC nummer bank] 

ai10 Incassant ID  [ID incasso] 

#inc Numerator incassobatch 1 Numeriek, zelf invullen 

iban IBAN/SEPA (1=Actief) 1  

 

Indien voor meerdere bankrekeningen EN/OF banken incasso’s verwerkt moeten worden, 

dan dient u deze in te vullen bij tab 1 Teksten. 

Vul hier in: het IBAN-nummer [bijv. NL72INGB0002900964], de bankafkorting [bijv. 

ING], het grootboeknummer van het betreffende bankdagboek [bijv. 1002]. 

 

bt00 NL72INGB0002900964,ING,1002  ; de 2e bank (ING bank) 

bt01 NL88ABNA568117980,ABN,1002  ; de 3e bank (ABN) 

bt02 de 4e bank 

bt99 de 99e bank 

 

De numerator van de incassobatch kan ingesteld worden via parameter #inc. 

 

DEBITEURINSTELLINGEN 

 

Als u de posten van een debiteur wilt incasseren, dan dient u per debiteur de volgende 

instellingen te doen in Relatiebeheer: 

 

Op tab 2 Overig (1) dient u het IBAN-nummer in te vullen.  
Voor de zekerheid kunt u het betaaltermijn van de debiteur verzetten naar 999. Op die manier komt 
de openstaande post ook niet tussen de aanmaningen terecht (mocht de incassobatch nog niet tijdig  
verwerkt zijn in het dagboek bank). 
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Onderhoud incasso machtigingen 

 

Wilt u facturen van een debiteur via automatische incasso innen, dan dient per debiteur 

een machtiging aangemaakt te worden. 

 

Open hiervoor de functie ‘Onderhoud incasso machtigingen’. 

 

 
 

U kiest eerst de gewenste debiteur en drukt daarna op  (Wijzigen). U maakt nu de 

machtiging aan. 

 

Type 

eenmalig / doorlopend 

 

Kenmerk 

Meestal wordt hier het debiteurnummer ingevuld 

 

Omschrijving 

Naar eigen wens invullen 

 

Ingangsdatum incasso 

Vanaf welke datum mag de incasso gebruikt worden 

 

IBANnummer 

Indien het IBANnummer aanwezig is in Relatiebeheer, wordt deze automatisch 

opgehaald. Indien niet aanwezig, mag deze handmatig ingevuld worden. 

 

Seq 

Volgnummer, wordt automatisch gevuld.  

 

Daarna slaat u de machtiging op met . 

 

ItsClean projecten 

 

Ook bij de functie ItsClean projecten dient u aan te geven dat de factuur automatisch 

geïncasseerd mag worden.  
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Op tab 2 ‘Projecten’ kiest u bij Betaalwijze voor ‘1: automatische incasso’.  

 

Wanneer u dit project gaat factureren zal er semi-automatisch een batch aangemaakt 

worden met daarin de bedragen welke geïncasseerd mogen worden.  

 

 
 

De klant krijgt een factuur zoals gebruikelijk, echter daarop staat vermeld dat het bedrag 

via automatische incasso wordt geïnd (Cleanfactuur, grp ft01). 

 

Let op: incasso moet bij het AANMAKEN van het project worden aangegeven, bij 

wijziging van de boeking is dit niet meer mogelijk! Het is wel later nog aan te 

passen in het project. 

4.2.2 Automatische incasso aanmaken 
 

Er kan op 2 manieren een incasso batch aangemaakt worden. De 1e manier is via 

Facturering ItsClean, zoals hierboven vermeld. De andere is handmatig via de 

debiteureninformatie.  

 

U gaat naar Debiteuren, Debiteureninformatie, tab 5 Incasseren.  

Op tab 5 worden de openstaande posten getoond die evt. in aanmerking komen voor 

incasso. Vink hier de facturen aan die u automatisch wilt betalen, met de rechter 

muistoets kunnen ook alle posten aan- of uitgevinkt worden. 

 

Als er geen machtiging is aangemaakt voor de debiteur, dan kan de post niet 

geïncasseerd worden, zie paragraaf 4.2.1. 
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Als u alle posten heeft geselecteerd, slaat u deze op met . De batch wordt nu 

aangemaakt. 

 

De batch is nu zichtbaar in het programma Automatische incasso’s. Ook 

de batch van de automatische incasso’s n.a.v. de facturatie is hier zichtbaar en wordt via 

dit programma verder afgewerkt. Klik in de bovenste regel in de kolom Datum en daarna 

onderin het scherm op Controleer Batch. 

 

Op tabblad Batch kan de gemaakte batch nog gecontroleerd worden. Het is nog mogelijk 

om posten te wijzigen of verwijderen. 

 

 
 

De status van een batch kan zijn: 

0 = nieuw, niet gecontroleerd 

1 = fouten, die nog niet hersteld zijn 

2 = gecontroleerd en goed bevonden 

3 = pain aangemaakt 

7 = geweigerd 

8 = gedeeltelijk geaccepteerd 
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9 = geaccepteerd 

 

Mogelijke fouten zijn het ontbreken van de naam van een relatie, een nul bedrag of lager 

of een niet correct banknummer. De fouten worden in het rood gesignaleerd en kunnen 

handmatig gecorrigeerd worden. Van een batch met fouten kan geen PAIN bestand 

aangemaakt worden. 

 

Posten kunnen uit de batch verwijderd worden met <DEL>. 

 

Wijzigingen moeten bevestigd worden met de button Bevestig correcties. 

 

Als alle posten akkoord zijn, gaat u terug naar het tabblad Batches en u klikt hier op 

Prepareer Pain. In de grid is het nu nog mogelijk om de verwerkingsdatum, het IBAN-

nummer of de omschrijving te wijzigen. 

 

Via het tabblad Openstaande posten kunnen evt. nog extra openstaande posten aan de 

batch worden toegevoegd. Gebruik hiervoor de button Open post toevoegen. 

 

Daarna klikt u op Maak Pain aan, nu wordt het bestand aangemaakt. U kunt de locatie 

en de naam van het bestand ingeven. De locatie wordt opgeslagen in parameter ai03 en 

zal de volgende keer weer gebruikt worden. Dit bestand kunt u via de bank uploaden 

worden om de betalingen te verzenden. 

 

 
 

Het is ook mogelijk om een gedeelte van een factuur te incasseren, u gaat dan in   

Debiteureninformatie naar tab 5 Incasseren, kiest daar de factuur en klikt in de kolom 

Incasso. U kunt nu het bedrag wijzigen in de kolom Incasso en daarna opslaan. 

 

 
 

4.2.3 Incasso’s verwerken 
 

Afhankelijk van de inrichting van uw financieel pakket zijn er drie mogelijkheden voor de 

verwerking van uw incasso’s: 

 

1. NT geïntegreerd met grootboek 

Indien parameter gr01 is ingevuld is er sprake van een geïntegreerd systeem. Bij 

acceptatie van de batch verwerkt u deze in het programma Automatische incasso met de 

button Batch geaccepteerd/Bevestig verwerking. De openstaande posten worden 

afgeboekt en journaalposten (bank / aan debiteuren) worden aangemaakt op basis van 

N.B.:  

- Er zijn nu nog géén journaalposten gemaakt!  

- Als u een batch wilt annuleren: selecteer de batch en klik onderaan op 

‘Batch geweigerd’ en vervolgens op ‘Bevestig verwerking’ 
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het dagboek Bank (parameter ai06). Bij de boekstuk- en mutatieomschrijving wordt de 

tekst incasso opgenomen voorafgaand aan de naam van de crediteur. Individuele 

correcties kunnen na acceptatie van de batch uitsluitend via de dagboeken worden 

ingevoerd.  

 

Hiervoor moet handmatig een boekstuknummer ingegeven worden. Dit is het geval 

indien ai07 op 0 staat. 

 

 
 

2. geïntegreerd met electronisch bankieren 

Als hierboven, maar de boekhoudkundige afhandeling vindt plaats bij het programma 

Electronisch bankieren. De parameter ai07 heeft de waarde 1. Na het aanmaken van het 

PAIN bestand is de afhandeling hier gereed. 

 

De posten worden afgeboekt, wanneer het dagafschrift met daarin de verwerking van de 

betreffende batch opgehaald wordt in ItsClean. Hierbij kan er dan gekozen worden voor 

‘Verwerk incassobatch’, zodat alle posten uit de batch tegen geboekt worden.  
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3. Geen geïntegreerd systeem 

De openstaande posten worden afgeboekt, individuele correcties kunnen worden 

uitgevoerd via de storneringsfunctie. 

 

Als de batch door de bank geweigerd wordt, dan kunt u altijd via Automatische incasso 

kiezen voor Batch geweigerd/Bevestig verwerking.  
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4.3 Facturering AaFinancieel 
 

In Facturering AaFinancieel kunt u facturen maken die geen betrekking hebben op 

projecten. Zolang u de facturen nog niet heeft afdrukt, kunt u deze blijven wijzigen, of 

opvragen. Tevens kunt u een overzicht van de factuurregels van de gemaakte factuur 

uitdraaien. Na het uitdraaien van de factuur heeft het systeem automatisch het sub- en 

het grootboek bijgewerkt. 

 

Ter voorbereiding dient eerst de numerator ingegeven te worden voor de facturen vanuit 

AaFinancieel. Indien u deze facturering gebruikt kunt u het beste de numerator vanuit 

deze tabellen aanhouden en bij de facturering vanuit ItsClean en/of ItsTrade aangeven 

dat er gekeken moet worden naar de numerator vanuit AaFinancieel.  

 

code omschrijving Waarde Uitleg 

#fac Numerator facturen 2017000 Vrij in te geven. 

ff01 Logo via relatie (sleutel van 

relatie) 

 Indien niet via Onderhoud 

administraties een Image 

op gehaald wordt 

ff02 Document definitie Factuur finfactuur  

ff03 Email subject Factuur 

<<w_fin|facnummer>> 

 

ff04 Email body Bijgaand ontvangt u factuur 

<<w_fin|facnummer>> dd 

<<w_fin|facdatum>>.\n\n

Met vriendelijke groeten 

 

ff05 Email BCC   

ff06 Bestandsnaam bijlage Email Fac<<__work1|facnr>>  

ff07 Email nomail  Vervangt alle andere e-

mailadressen 

ff08 Factuur incasso omschrijving Factuur 

<<w_fin|facnummer>> dd. 

<<w_fin|facdatum>> 

 

ff09 E-mail via mailspooler, 

0=nee, 1=ja 

1 Dan wordt de factuur 

gearchiveerd bij Historie e-

mail (Algemeen) 

 ItsClean   

cf40 Factuurnumerator uit 

AaFinancieel, 0=nee, 1=ja 

1 [gaat automatisch] 

 ItsTrade   

tf13 Factuurnumerator uit 

AaFinancieel, 0=nee, 1=ja 

1 [gaat automatisch] 

 AaRelatie   

ewai Email wachten voor: 

scrptnaam,scriptnaam 

clnfacturering,trdfacturering

,finfacturering 

 

 

Lay-out algemene factuur 

De algemene factuur is gebaseerd op een variabele lay-out. Via Algemeen komt u in het 

programma Document Definities. 
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E-mail instellingen 

Het is mogelijk om de algemene facturen rechtstreeks per e-mail naar uw klant te 

versturen. Dit kan natuurlijk alleen als de debiteur in Relatiebeheer een e-mailadres 

heeft staan in het veld E-mail factuur (tab 1). Tevens moeten de alle parameters zijn 

ingesteld voor de e-mail. 

 

In het programma Onderhoud gebruikers dient u per gebruiker de e-mailparameters in 

te stellen.  

 

 
 

host=[naam smtp server] 

from=[mailadres gebruiker]  

user=[mailadres gebruiker] password=[wachtwoord gebruiker] adfemail=relemail 

appointment=<mailadres gebruiker> 

4.3.1 Onderhoud orders AaFinancieel 
 

Voorbereiding: invoeren artikelen (TAB5. Teksten en Prijzen) 

 

Alvorens een factuur opgemaakt kan worden dienen er eerst regels aangemaakt te 

worden welke de inhoud van de tekst en prijzen omvat.  

 

In de 1e kolom voert u een sleutel in, zoals bijvoorbeeld een artikelcode of naam van een 

artikel of van hetgeen u gaat facturen.  

 

In de kolom RTF kunt u aanvinken of u de tekst van de factuur in Richt Text Format 

wenst. Dit kan hier geregeld worden of in de document definitie van de finfactuur. 

 

Geef vervolgens de tekst in die op de factuur moet komen te staan bij die betreffende 

regel. Daarna de prijs en de eenheid. Tot slot geeft u aan binnen welke BTW code (zie in 

Onderhoud tabellen onder BTW) dit valt en op welke grootboekrekening dit geboekt moet 

worden.  

 



   © AaRiverside BV 

 

 Gebruikershandleiding AaFinancieel - 43 - 

Bevestig altijd met <ENTER>. 

 

 
 

Aanmaken nieuwe order 

 

Voor elke nieuwe factuur die vanuit AaFinancieel aangemaakt moet worden dient een 

nieuwe order aangemaakt te worden. 

 

Hiervoor selecteert u eerst de debiteur, waarna de factuur opgemaakt kan worden. 

Klik op ‘Nieuw’   om een nieuwe order aan te maken.  

 

 
 

Op TAB3 selecteert u in de kolom ‘Sleutel’  de juiste artikelen en teksten (overzicht van 

deze teksten en prijzen zijn te zien op TAB5).  

 

U geeft in de kolom ‘Hoeveel’ aan om hoeveel stuks het gaat. Dit kan ook 1 zijn, indien 

het gaat om reguliere tekst of 1 bedrag voor bijvoorbeeld een verkoop van een auto of 

management fee of voer handmatig een regel in.  

 

U kunt een order ook kopiëren uit de orderhistorie. Klik op dit tabblad op een order en 

kopieer deze naar dezelfde debiteur of naar een andere debiteur. 
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Indien de order gereed is kan deze direct gefactureerd worden. Dit kan door te klikken 

op de knop ‘Print factuur’. Let op: 1 order kan meerdere malen gefactureerd worden. 

 

 
 

4.3.2 Facturering AaFinancieel 
 

Indien er meerdere orders zijn aangemaakt of wanneer niet direct gefactureerd wordt, 

kan de facturering ook opgepakt worden vanuit de functie Facturering AaFinancieel. 

 

Deze functie is vergelijkbaar met de Facturering ItsClean en Facturering ItsTrade.  

 

Hier kan een proeffactuur uitgedraaid worden, waarna de daadwerkelijke facturering 

gestart kan worden. Er kan eventueel ook gekozen worden voor een afwijkende 

boekdatum (transitorisch boeken).  

 

 
 

Het systeem toont nu de ADF-reader met daarin een preview van de factuur en het 

scherm Historie e-mail. U drukt eerst op de printerbutton om de facturen definitief af te 

drukken. Na het afdrukken sluit u de ADF-reader met het kruisje. 
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Indien u de factureren in de wachtrij hebt gezet (paramater ewai onder AaRelatie) dan 

dient u de facturen eerst nog te versturen. Vanuit deze wachtrij kunt u eventueel nog 

een bijlage toevoegen of een e-mailadres aanpassen.  

 

Na het afdrukken of e-mailen van de factuur is het wijzigen van de factuur niet meer 

mogelijk. Het systeem heeft automatisch het sub- en het grootboek bijgewerkt en er 

wordt een openstaande post geschreven bij de debiteur. De factuur wordt opgeslagen in 

Historie afgedrukte documenten (indien parameter ff09 is 1) en tevens bij de debiteur in 

Relatiebeheer op tab 6 Documenten en kan altijd opnieuw digitaal bekeken worden of 

uitgedraaid/gemaild worden. In een gesloten grootboekperiode kan niet meer geboekt 

worden. 

 

Let op: vanuit de ADF reader kunt u ook voor e-mailen kiezen, echter wordt dan het       

e-mailadres van de debiteur niet ingevuld en het document wordt dan NIET geregistreerd 

bij de debiteur in Relatiebeheer! 
 

 

Met dubbelklik op de regel in het scherm Historie e-mail 

komt u in tabblad 2 Bericht terecht. Hier kunt u de 

standaard teksten aanpassen en indien gewenst kunt u 

nog extra bijlages toevoegen vanaf uw eigen werkplek of 

vanaf de server (mits toegan-kelijk). 

 

 

 

 

Met de button Toon bijlage kunt u 

een voorbeeld van de factuur bekijken. 

 

 

Daarna klikt op u de button Sla wijzigingen op en zet bericht (opnieuw) in de wachtstand. 

U komt dan weer terecht op tabblad 1 en hier kunt u met de button Verzend alle 

wachtende E-mail van gebruiker de gewenste email verzenden. 

 

Na het verzenden wordt de e-mail vermeld in het scherm Historie E-mail met datum, tijd 

van verzenden en gebruiker. De e-mail kan hier (of bij de debiteur) altijd opnieuw 

bekeken worden of nogmaals verzonden (rechtermuis). Na het verzenden sluit u het 

scherm Historie e-mail met het kruisje. 
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5 Crediteuren 
 

Onder het submenu Crediteuren vindt u alle financiële informatie van uw leveranciers. U 

heeft een tweetal programma’s ter beschikking: 

 

• Crediteureninformatie (mutaties, openstaande posten, aanmaningen, betalings-

voorstel en betalingen) 

• Betaling crediteuren (optioneel) 

 

5.1 Crediteureninformatie 
 

In het programma Crediteureninformatie krijgt u inzage in alle crediteurenmutaties, 

zowel op het scherm als op papier. U kunt de crediteur rechtstreeks ingeven op naam of 

via het vergrootglas opzoeken. Als u een andere crediteur kiest, vergeet dan niet 

om met <F5> (of via de button) het scherm te verversen, zodat de juiste posten 

geladen worden. 

 

Welke relaties u kunt selecteren is afhankelijk van parameter ci01. Indien ci01 gelijk is 

aan 0, dan kunt u ALLE relaties selecteren, gelijk aan 1 dan kunt u alleen crediteuren 

selecteren (voorzien van een crediteurID). 

5.1.1 Mutaties 
 

Op tab 1 van het programma Crediteureninformatie vindt u alle mutaties van de 

crediteur in omgekeerde datumvolgorde. De meest recente posten bovenaan. 

 

Als u het vinkje aanzet bij Toon betaalspecificatie aanzet, dan krijgt u bij iedere mutatie 

ook de betalingen te zien. 

 

Via het veld Uitsluitend openstaande posten worden alle mutaties getoond die nog open 

staan. 
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Met dubbelklik in de grid kan aanvullende informatie opgevraagd worden: 

• Dubbelklik op de factuurdatum toont het dagboek Inkopen ed en de bijbehorende 

journaalpost 

• Dubbelklik op de betaaldatum toont het dagboek Kas/Bank en de bijbehorende 

journaalpost van de betaling 

• Dubbelklik op factuurnummer toont een eventueel gekoppelde factuur. 

 

Door te klikken met de rechtermuistoets naast Relatie kunt u het zoekvenster aanzetten. 

 

U kunt dan onderin het scherm een factuurnummer zoeken. Let wel: u kunt alleen een 

factuurnummer zoeken van de geselecteerde crediteur. 

5.1.2 Openstaande posten 
 

Op tabblad 2 vindt u de openstaande posten van ALLE crediteuren. 

 

Door te klikken met de rechtermuistoets links naast Relatie kunt u de gegevens 

exporteren naar Excel. Door te klikken met de rechtermuistoets naast Relatie kunt u het 

zoekvenster aanzetten. 

 

Met dubbelklik in de grid kan aanvullende informatie opgevraagd worden: 

• Dubbelklik op de naam van de relatie of het telefoonnummer dan worden de 

gegevens van de crediteur in Relatiebeheer geopend. 

• Dubbelklik op de factuurdatum of het openstaande bedrag toont het dagboek Inkopen 

ed en de bijbehorende journaalpost 

• Dubbelklik op factuurnummer toont een eventueel gekoppelde factuur. 

5.1.3 Mutatieoverzicht (Openstaande postenlijst) 
 

Via tabblad 3 Overzichten van het programma Crediteureninformatie kunnen diverse 

overzichten opgemaakt en afgedrukt worden. 

 

Bij het Mutatieoverzicht kunt u selecties maken op periode en crediteur. U kunt kiezen 

voor een overzicht met uitsluitend openstaande posten en/of een ouderdoms-analyse. De 

ouderdom van de posten wordt bepaald aan de hand van de t/m datum.  

Bij sortering kunt u kiezen voor sleutel, naam of nummer van de crediteur. 

 

Na ingave van de selecties ALTIJD met F5 de gegevens verversen!!!! 

 

Bij Mutatieoverzicht kunt u diverse lijsten maken: 

 

• Standaard mutatieoverzicht: hiermee kunnen alle nieuwe facturen in de gekozen 

periode afgedrukt worden. (alle vinkjes uit, alleen periode invullen) 
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• Openstaande postenlijst met ALLE openstaande posten (uitsluitend open posten 

aanvinken). 
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• Openstaande posten binnen de gekozen periode.  

 

• Saldilijst voor controle van de boekhouding: alle inkopen en betalingen worden in 

de lijst opgenomen. 

 

 
 

Indien de parameter ci03=1 dan wordt per factuur gecontroleerd of de betalings- 

informatie aansluit bij de mutaties in het grootboek.  
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5.1.4 Automatische betalingen 
 

Vanaf versie 2.410 van ItsClean is er een nieuwe functie ‘Betalingen crediteuren’ waarbij 

op een andere wijze een betaalbatch aangemaakt kan worden.  

U heeft daarbij de keuze om meerdere posten per crediteur samen te voegen of 

individueel te betalen. U kunt creditnota’s meenemen in de batch en het IBAN-nummer 

kan nog aangepast worden. Tevens is het mogelijk om direct een email te sturen naar de  

crediteur, welke betalingen onderweg zijn. Voor meer uitleg zie paragraaf 5.2. Hier vindt 

u tevens ook de inrichting van diverse parameters terug. 

 

Wanneer u interesse heeft in deze functie kunt u contact opnemen met uw consultant. 

 

Onderstaande informatie heeft betrekking op de huidige functionaliteit van het aanmaken 

van een betaalbatch voor crediteuren, welke opgemaakt wordt via Crediteureninformatie. 

 

Hier vinkt u bij Overzichten de ‘Automatische betalingen’ aan en kiest hier een peildatum. 

Afhankelijk van deze peildatum worden de openstaande posten binnen de betaaltermijn 

getoond. 

 

 
 

Op TAB 4. Betalingsvoorstel kan er aangevinkt worden welke betalingen meegenomen 

moeten/ mogen worden in de betaalbatch. Met de rechtermuistoets kunnen alle vinkjes 

aan/uit gezet worden. Onder TAB 5 kunnen ook nog andere openstaande posten (die nog 

niet binnen de betalingstermijn vallen) meegenomen worden in de batch.  
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(NB. Indien er gebruik gemaakt wordt van de module AaWorkflow en een workflow 

Inkoopfacturen kan er een arcering meegegeven worden aan de openstaande facturen 

die d.m.v. autorisatie zijn goedgekeurd in ItsClean en dus betaald zouden mogen 

worden. Zie hiervoor ook parameter ci08). 

 

Wanneer de betalingen zijn geselecteerd gaat u terug naar TAB 3 en druk op ‘Maak 

document/batch’. 

 

 
 

Indien u doorgaat opent een nieuw scherm ‘Automatische betalingen’.  

Hier ziet u de zojuist aangemaakte batch terug. Selecteer deze juiste batch en klik dan 

op Controleer batch.  
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Er wordt nu gecontroleerd of zaken als het bankrekeningnummer goed staan en de batch 

aangemaakt kan worden. Indien er fouten zijn worden deze op TAB 2 met rood 

gearceerd. Hier kan eventueel een correctie worden doorgevoerd.  

Let op: indien het bankrekeningnummer niet correct is (moet juiste format IBAN nummer 

zijn) dan kan deze aangepast worden in de batch. Dit wordt echter niet rechtstreeks 

aangepast in het Relatiebeheer. Hier dient het rekeningnummer ook aangepast te worden 

onder TAB 2 Overig (1)). 

 

 
 

Klik vervolgens op Bevestig correcties en ga terug naar het 1e tabblad. 

Hier kan nu gekozen worden voor Prepareer pain.  

 

Er kunnen nu posten verwijderd worden/ toegevoegd worden 

NB: na het maken van de Pain kunnen posten NIET meer verwijderd worden 

 

Posten verwijderen:  

o Ga naar tabblad Batch x dd. 

o Klik de post aan die verwijderd moet/mag worden 

o Druk op <delete> op je toetsenbord 

o Bevestig het venster 

Posten toevoegen: 

o Ga naar tabblad Openstaande posten 

o Klik de post aan die toegevoegd moet worden 

o Druk op de button Open post toevoegen 

o De post is toegevoegd aan de batch 

 

Wanneer alle posten juist zijn, druk op de button Maak Pain aan en sla de batch op. 

 

Ga nu naar de website van de bank en bied de zojuist opgeslagen Pain aan. 
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5.1.5 Afnameoverzicht 
 

Dit overzicht is vergelijkbaar met het omzetoverzicht onder de Debiteureninformatie.  

 

Hierin is terug te vinden wat er ‘afgenomen’ is bij de crediteur. Dit wordt opgehaald aan 

de hand van de ingeboekte inkoopfacturen bij de betreffende crediteuren. De bedragen 

die getoond worden zijn inclusief BTW.  

 

 

5.1.6 Export crediteuren 
 

Als u niet werkt met de financiële administratie in ItsClean, dan zijn er ook 

mogelijkheden om de crediteurengegevens (alle of alleen nieuwe en gemuteerde) te 

exporteren en vervolgens te importeren in een ander financieel pakket. Momenteel zijn 

er exportmogelijkheden naar Exact Online, Cash, Globe en King. Exportmogelijkheden 

naar andere financiële pakketten kunnen in overleg op maat gemaakt worden.  

 

De exportkoppelingen zijn aparte modules, hier zijn extra kosten aan verbonden. Heeft u 

interesse, neem dan even contact op met onze helpdesk. 

 

De 1e keer dat u de export gebruikt, is het meestal noodzakelijk om alle crediteuren 

gegevens te exporteren, daarna zult u alleen de nieuwe en gemuteerde nog gebruiken. 

Voordat u de export kunt gebruiken, dient u eerst de juiste gegevens in te vullen bij de 

parameters. U gaat naar Algemeen, Onderhoud tabellen AaFinancieel, tab Parameters. 

Hier dient u in overleg met de consultant de juiste parameters in te vullen. De 

parameters zijn afhankelijk van het financieel pakket wat u gebruikt. 

 

 
 

Via tab 3 Overzichten is het mogelijk de crediteurgegevens te exporteren. 

U kunt aangeven waar u het bestand wilt opslaan. Eénmaal opgeslagen zal het systeem 

de locatie opslaan in de parameter ci92 en de volgende keer weer dezelfde locatie 

gebruiken. Klik op Opslaan. Het bestand wordt nu aangemaakt.  
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5.2 Automatische betalingen 
 

Met het programma Betalingen crediteuren (NIEUWE METHODE) kunnen batches aan 

crediteuren semi-automatisch worden samengesteld. U heeft daarbij de keuze om 

meerdere posten per crediteur samen te voegen of individueel te betalen. U kunt 

creditnota’s meenemen in de batch en het IBAN-nummer kan nog aangepast worden. 

Tevens is het mogelijk om direct een email te sturen naar de crediteur, welke betalingen 

onderweg zijn. Na bancaire afhandeling kunnen de posten in de boekhouding verwerkt 

worden met het programma Electronisch bankieren of via een handmatige boeking in de 

bank. 

 

Volgorde: 

1. de posten worden automatisch door het programma geselecteerd aan de hand van de 

peildatum. 

2. de selectie kan evt. aangepast worden en de batch wordt opgeslagen. 

3. de batch kan nog aangepast worden of evt. vervallen 

4. het pain-bestand voor de bank wordt aangemaakt 

5. na verwerking door de bank moet het dagafschrift via electronisch bankieren (voor-

keur) of via handmatige bankboeking geboekt worden. 

6. de geboekte batch moet verwerkt worden zodat evt. niet goedgekeurde posten weer 

vrijgegeven worden 

7. er kan automatisch een email met betaalspecificatie naar de crediteur verstuurd 

worden. 

 

5.2.1 Instellingen 
 

Voordat u Automatische betalingen kunt gebruiken, moet u (eenmalig) controleren of alle 

Parameters goed staan. U gaat naar Algemeen, Onderhoud tabellen AaFinancieel, tab 3 

Parameters. De volgende codes moeten juist ingevuld zijn: 

 

 
code omschrijving Waarde Uitleg 

ab01 Bankrekening nummer  [het eigen IBAN-nummer] 

ab02 Bankrekening naam  [bijv. naam bedrijf] 

ab03 Bestandslocatie pain  [gaat automatisch] 

ab04 Vaste omschrijving pain Automatische betaling van uw 
rekening 

 

ab05 Document Definitie 

Automatische betalingen 

finbetalingen [de documentdefinitie 

‘Automatische betalingen’] 

ab06 Dagboek bank  [grootboeknr. Bank] 

ab07 Verwerking via electronisch 
bankieren (0=nee, 1=ja) 

1 (alleen als u werkt met 
electronisch bankieren!!!) 

 

ab08 Gespecificeerde terugmelding 

(0=nee, 1=ja) 

1  

ab09 BIC  [BIC nummer bank] 

ab10 Aantal dagen +/- peildatum 1 [aantal dagen t.o.v. de 
dagdatum voor automatisch 
selecteren openstaande 
posten] 

ab11 Document Definitie 
Automatische betalingen 2 

finbetalingen2 [de documentdefinitie voor de 
borderel] 

ab12 Document Definitie finbetalingen2email [de documentdefinitie voor 
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Automatische betalingen 2 email betaalspecificatie t.b.v. 
crediteur] 

ab13 EMail subject Betaling 

<<finbetdetail|Factuurnr>> 

[onderwerp email 

Automatische betalingen] 

ab14 EMail body Geachte heer/mevrouw, 
 
Bijgaand ontvangt u een 
specificatie van onze betaling 
met kenmerk 

<<__work1|str1>>. 
 
<<finbetdetail|Opmerkingen>
> 

 
Voor vragen kunt u altijd 
contact met ons opnemen. 

 
Met vriendelijke groeten, 

[inhoud email Automatische 
betalingen] 

ab15 EMail BCC  [BCC ontvanger verzonden 
email Automatische 
betalingen] 

ab16 Bestandsnaam bijlage EMail Betaling 
<<finbetdetail|Factuurnr>> 

[bestandsnaam voor bijlage 
email Automatische 
betalingen] 

ab17 Code automatisch betalen 
toepassen (1=ja) 

0 [indicatie of de code 
automatisch betalen 
(crediteur) toegepast moet 

worden] 

1 = vinkje in Relatiebeheer bij 
‘Automatisch betalen’ moet 
aan staan om te kunnen 
betalen via Automatische 
betalingen 

ab18 Email toestaan na aanmaken 
PAIN (1=ja) 

1 [indicatie of email onmiddellijk 
na aanmaken PAIN is 
toegestaan] 

ab19 Benaming PAIN-bestand PAIN_<<finbetbatch|Batch>>
_<<finbetbatch|BatchDate>> 

[naam PAIN-bestand] 

ab20 Wijzigen IBAN begunstigde 

toestaan (1=ja) 

1 [1 = IBAN-nummer kunnen 

wijzigen] 

ab21 PAIN batch (geen details op 
bankafschrift) (1=ja) 

1  

ab22 Afwijkend e-mail veld database Txt01  

#bet Numerator betalingsbatch 1 Numeriek, zelf invullen 

iban IBAN/SEPA (1=Actief) 1  

ci02 Automatische betaling 
omschrijving 

<<fincreop|FactuurRef>>  

ci07 Betalingsvoorstel/betalingen 
(tab 4/5) verbergen (1=ja) 

1  

 

 

De volgende documenten moeten aanwezig zijn (check via Algemeen, Document 

Definities): 

• “finbetalingen2” voor het borderel 

• “finbetalingen2email” voor de betaalspecificatie t.b.v. de crediteur 

 

Indien voor meerdere bankrekeningen EN/OF banken, betalingen automatisch verwerkt 

moeten worden, dan dient u deze in te vullen bij tab 1 Teksten. 
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Vul hier in: het IBAN-nummer [bijv. NL72INGB0002900964], de bankafkorting [bijv. 

ING], het grootboeknummer van het betreffende bankdagboek [bijv. 1002]. 

 

bt00 NL72INGB0002900964,ING,1002  ; de 2e bank (ING bank) 

bt01 NL88ABNA568117980,ABN,1002  ; de 3e bank (ABN AMRO) 

bt02 de 4e bank 

bt99 de 99e bank 

 

 

De numerator van de betalingsbatch kan ingesteld worden via parameter #bet. 

 

CREDITEURINSTELLINGEN 

 

Als u de posten van een crediteur wilt betalen via automatische betalingen, dan dient u 

per crediteur de volgende instellingen te doen in Relatiebeheer: 
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Op tab 2 Overig (1) dient u het IBAN-nummer in te vullen. 
 

Tevens dient u het veld Code crediteurbetaling in te vullen.  

• Indien u kiest voor ‘N: niet geautomatiseerd’ dan kunt u de openstaande posten van 

deze crediteur niet via automatische betalingen verwerken. 

• Indien u kiest voor ‘J: posten samenvoegen’ dan kunt deze crediteur wel automatisch 

betalen, de posten in de batch zullen samengevoegd worden tot 1 post. 

• Indien u kiest voor ‘X: posten niet samenvoegen’ dan kunt u deze crediteur wel 

automatisch betalen, de posten in de batch zullen dan niet samengevoegd worden. 

 

NB: Het is afhankelijk van parameter ab17 of de openstaande facturen van crediteuren 

die het veld Code crediteurbetaling op N hebben staan bij ‘Automatisch betalen’ wel of 

niet betaald kunnen worden d.m.v. Betalingen crediteuren (1=ja, vinkje bij Automatisch 

betalen moet aan staan). 

 

Er kan voor gekozen worden om in één stap alle crediteuren te voorzien van de juiste 

keuze. Hiervoor kunt u gebruik maken van de Relatielijst in AaRelatie. Maak daar een  

sjabloon aan voor de crediteuren en voeg het veld ‘CreCodeBetalen’ toe. Vervolgens kan 

er met ‘Start update’ bij de betreffende crediteuren een juiste code neergezet worden.  

 

 

5.2.2 Automatische betalingen aanmaken 
 

U gaat naar Crediteuren, Betalingen crediteuren. In de grid worden de openstaande 

posten getoond die evt. automatisch betaald kunnen worden. 

Bovenin kunt u de peildatum aanpassen, alleen facturen die voor de peildatum zijn 

vervallen, zijn in de grid zichtbaar. Door middel van de vinkjes in de kolom ‘Sel’ geeft u  

aan welke facturen u wilt gaan betalen. 
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U kunt eventueel het te betalen bedrag handmatig aanpassen door het bedrag in de 

kolom ‘Betalen’ aan te passen. 

 

Het is mogelijk om het IBAN-nummer van een crediteur te bewerken of toe te voegen. 

Dit doet u d.m.v. dubbelklik op de regel in de kolom ‘IBAN’. U krijgt dan de volgende 

vraag (zie hier onder), klik op ja en vul het IBAN-nummer in. Dit IBAN-nummer wordt 

dus opgeslagen bij de crediteur in Relatiebeheer! Indien u niet wilt dat het IBAN-

nummer bij de crediteur wordt opgeslagen, dan dient u het nummer in de batch zelf aan 

te passen (let op: ab20=1). 

 

 
 

Nadat u de facturen heeft geselecteerd die u wilt betalen, klikt u op de oranje button 

‘Opslaan’. U krijgt dan de vraag ‘Nieuwe batch opslaan?’, nadat u op Ja heeft geklikt, 

komt u op tabblad 2 Batches terecht. Hier ziet u alle gemaakte batches staan, de 

nieuwste staat bovenaan. 
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Het is nu nog mogelijk om de batch te bewerken. U klikt dan op de button ‘Bewerk 

batch’. U kunt dan bijv. nog posten uit de batch verwijderen (vinkje bij ‘Sel’ uitzetten), 

het te betalen bedrag aanpassen, een openstaande post toevoegen (dubbelklik in de 

kolom ‘Boekstuknr’ of het IBAN-nummer aanpassen (deze wijziging wordt niet 

opgeslagen bij de crediteur). 

 

 
 

De wijzigingen slaat op u op d.m.v. het oranje vinkje. 

 

Als u de pain wilt maken, klikt u op de button ‘Maak PAIN en borderel’. U kunt de locatie 

en de naam van het bestand ingeven (op de eigen werkplek). De locatie wordt 

opgeslagen in parameter ab03 en zal de volgende keer weer gebruikt worden. De naam 

van de pain komt uit parameter ab19. Dit bestand kunt u via de bank uploaden om de 

betalingen te verzenden. 
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Nadat u de pain heeft opgeslagen, dan krijgt u de borderel te zien. Indien gewenst kunt 

u deze afdrukken.  

 

 
 

 

Indien u naar uw crediteuren een e-mail wilt sturen dat de betaling onderweg is, dan 

klikt u nu op de button ‘Email naar crediteuren’ en vervolgens op het oranje vinkje. 

Het e-mailscherm opent zich en u kunt versturen (Email naar crediteuren is toegestaan 

als parameter ab18=1). 

 

 
 
 
 
 

N.B.:  

- Er zijn nu nog géén journaalposten gemaakt! (u kunt evt. in tabblad 2 

zien welke bedragen er onderweg zijn) 

- Als u een batch wilt annuleren: selecteer de batch en klik op de button 

‘Markeer als vervallen’. 
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5.2.3 Batch verwerken 
 

De laatste stap betreft de verwerking van de batch na de bankboeking. Hierbij maken we 

onderscheid tussen boeking via electronisch bankieren en handmatige bankboeking. 

 

Indien de batch niet geaccepteerd is door de bank, dan kunt u na het aanklikken van 

de batch kiezen voor Markeer als vervallen. De regels in de batch worden nu rood en de 

batch krijgt de status Vervallen. De openstaande posten zijn nu weer beschikbaar voor 

een nieuwe batch. 

 

 
 

 

Indien de batch wel geaccepteerd is door de bank en u heeft het dagafschrift geboekt 

via electronisch bankieren, dan dient u na het aanklikken van de batch te kiezen voor 

Verwerk batch na MT940. De posten en de batch krijgen de status Verwerkt. Evt. 

afgekeurde posten (waarvan geen betaling is geboekt), worden vrijgegeven en zijn weer 

beschikbaar voor een nieuwe batch. 

 

Indien de batch wel geaccepteerd is door de bank en u heeft het dagafschrift geboekt 

via handmatige bankboeking, dan hoeft u na de bankboeking geen verwerking te 

doen. Alleen indien er afgekeurde posten (waarvan geen betaling is geboekt) zijn, dan 

dient u de batch te laten vervallen. De (afgekeurde) openstaande posten worden 

vrijgegeven en zijn weer beschikbaar voor een nieuwe batch.  
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6 Grootboek 
 

In het menu Grootboek vindt u de volgende programma’s: 

 

• Beheer grootboek: aanmaken grootboekrekeningen, grootboekgroepen, 

dagboeken, basis draaiboeken, instellen boekjaren en –periodes, boekjaar 

afsluiten, beheer activa (basis) en aanmaken kostenplaatsen 

• Grootboekinformatie: grootboekmutaties, grootboekmutatieoverzicht,          

boekingsverslag, kolommenbalans, auditfile 

• Grootboekrapportage: BTW aangifte 

• Beheer activa: beheer activa, afschrijvingen 

• Afletteren grootboekmutaties  

 

6.1 Beheer grootboek 
 

U hoeft boven in de werkbalk niet op wijzigen te drukken. Op het moment dat u een actie 

doet in de tabel, zal het systeem automatisch de wijzigfunctie aannemen. Als u klaar 

bent met aanmaken, wijzigen of verwijderen in een willekeurig tabblad, dan dient u de 

gegevens wel op te slaan met het vinkje. 

 

Bij het opslaan van de gegevens worden nog een aantal controles uitgevoerd, als niet 

aan deze controles wordt voldaan, dan krijgt u een foutmelding. 

• Het dagboek Verkopen mag maar 1x voorkomen 

• Het dagboek Inkopen mag maar 1x voorkomen 

• De begin- en einddata van de boekjaren moeten een geldige en aansluitende 

datum bevatten 

• De code Balans/V&W van de rekening moet overeenkomen met de code van de 

grootboekgroep 

• Bij iedere grootboekrekening, grootboekgroep, dagboek en draaiboek moet een 

omschrijving ingevuld zijn. 

 

6.1.1 Grootboekrekeningen 
 

Bij het samenstellen van een grootboekschema wordt in Nederland meestal een decimaal 

rekeningschema toegepast. Er wordt vaak een 4-cijferig rekeningnummer gekozen. Het 

1e cijfer geeft dan de rubriek aan. Bij aanschaf van de financiële administratie leveren wij 

een beknopt 4-cijferig rekeningschema mee. Het rekeningnummer met het hoogste 

nummer bepaalt automatisch de lengte van het rekeningnummer. 
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Op tab 1 in het programma Beheer grootboek vindt u de grootboekrekeningen. 

 

 
 

U kunt hier grootboekrekeningen aanmaken (<INS>), wijzigen of verwijderen (<DEL>). 

Bij het aanmaken van een rekening dient u na <INS> altijd eerst het rekeningnummer in 

te geven. Bij het wijzigen van een bestaande grootboekrekening wordt de rekening 

tijdelijk voor andere gebruikers geblokkeerd. 

 

Rekening 

Uniek rekeningnummer 

 

Omschrijving 

Naam van de grootboekrekening 

 

Balans 

Balans of V&W (verlies en winst) rekening 

 

DbCr 

Debet, Credit of Db of Cr 

Bij debet zal het saldo links gepresenteerd worden, bij credit rechts. Indien u kiest voor 

DB of Cr wordt dit door het rekenkundig (+/-) teken van het saldo bepaald. 
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Dagboek 

Als de grootboekrekening is verbonden aan een bepaald dagboek, dan kunt u hier het 

dagboek selecteren. De mogelijkheden zijn: geen dagboek, verkoop, inkoop, kas, bank, 

memoriaal, balans of projecten. De dagboeken Verkoop en Inkoop mogen slechts 1x 

gekozen worden. 

 

Het dagboek wordt dan ook direct aangemaakt op tab 3 Dagboeken. Rekening [xxxx] 

Debiteuren is verbonden aan het dagboek Verkoop en rekening [xxxx] Crediteuren is 

verbonden aan het dagboek Inkoop. 

 

Boeken 

U heeft hier de keuze uit Direct boeken, Via dagboek of Geblokkeerd. Als u in de kolom 

Dagboek een dagboek heeft gekozen, dan dient u hier te kiezen voor Via Dagboek. Als u 

een grootboekrekening niet meer wilt gebruiken, dan kiest u voor Geblokkeerd. In alle 

andere gevallen zult u gewoon Direct boeken kiezen – de werking is niet 

geïmplementeerd 

 

Groepen 

De grootboekgroep bepaalt de plaats van de rekening in de kolommenbalans. Het is dan 

ook mogelijk om een beknopte balans uit te draaien. Iedere rekening moet worden 

ingedeeld bij een grootboekgroep, anders is de balans niet compleet. 

 

EB-sleutels 

De EB-sleutels hebben betrekking op de herkenning van grootboekrekeningen bij 

electronisch bankieren en export Exact online. 

 

KP 

Indien u bij een grootboekrekening gebruik wilt maken van kostenplaatsen, dan dient u 

hier een vinkje te plaatsen. Let wel: U dient wel op tab 7 de gewenste kostenplaatsen 

aan te maken. 

6.1.2 Grootboekgroepen 
 

Op tab 2 in het programma Beheer grootboek vindt u de grootboekgroepen. 
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U kunt hier grootboekgroepen aanmaken (<INS>), wijzigen of verwijderen (<DEL>). Als 

een groep nog voorkomt bij de grootboekrekening dan kan deze niet verwijderd worden. 

Het verwijderen van groep 10 en 20 is niet toegestaan. 

 

De grootboekgroep bepaalt de plaats van de rekening in de kolommenbalans. Het is dan 

ook mogelijk om een beknopte balans uit te draaien. 

 

De groepen 10 en 20 moeten altijd aanwezig zijn en worden automatisch door het 

systeem aangemaakt. De grootboekgroepen worden ingedeeld in 3 niveaus: 

1. Balansgroep (10) en Resultatengroep (20) 

2. Hoofdgroepen met 4 cijfers 

3. Subgroepen met 6 cijfers 

 

Het aantal cijfers geeft de ‘diepte’ van de groepering aan en de code zelf bepaalt de 

volgorde in de kolommenbalans. In de balans worden de groepen en subgroepen 

getotaliseerd en geven de balans- en de resultatengroep het eindresultaat van de balans. 

Door een vinkje te geven in de kolom Nieuw blad wordt de (sub)groep op een aparte 

pagina afgedrukt. 

 

Binnen een hoofdgroep kunnen subgroepen gemaakt worden door achter de hoofdgroep 

een volgende nummering aan te brengen: 

1010 = eerste subgroep 

1015 = tweede subgroep 

1020 = derde subgroep enz. 

 

Binnen de subgroepen kunnen sub-subgroepen gemaakt worden: Subgroepering binnen 

de eerste subgroep: 

101010 = de eerste subsubgroep van eerste subgroep 

101020 = de tweede subsubgroep van de eerste subgroep 

102010 = de eerste subsubgroep van de tweede subgroep 

102020 = de tweede subsubgroep van de tweede subgroep 

 

Wanneer de groepen aangemaakt zijn, kunnen op tab 1. Rekeningen de groepen worden 

toegevoegd aan de grootboekrekeningen.  
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6.1.3 Dagboeken 
 

Op tab 3 in het programma Beheer grootboek vindt u de dagboeken. 

 

 
 

Dagboeken kunnen niet rechtstreeks aangemaakt of verwijderd worden. Dit kan alleen 

via de grootboekrekeningen (zie par. 6.1.1.) 

 

De omschrijving van het dagboek kan wel aangepast worden.  

 

Als u een vinkje zet in de kolom AutoNum, dan kunt u werken met automatische 

nummering. De numerator kunt u dan invullen.  

 

De numerator bepaalt het boekstuknummer van het dagboek. Met uitzondering van het 

dagboek Verkoop, de numerator van dit dagboek vindt u o.a. in Onderhoud tabellen 

ItsClean, AaFinancieel en/of ItsTrade. 

 

De Bron mag naar eigen inzicht gevuld worden en deze komt terug in diverse financiële 

programma’s als boekingsbron. 

 

Jaarnumeratoren 

Het is ook mogelijk om bij bepaalde dagboeken te werken met jaarnumeratoren. Op het 

tabblad Dagboeken zet u bij het betreffende dagboek een vinkje in de kolom Jaarnum. In 

de kolom aan de rechterzijde van het scherm Numeratoren kunt u nu per boekjaar een 

numerator aanmaken. De oorspronkelijke numerator bij Dagboeken kunt u dan het beste 

op spatie zetten. 

 

Het boeken van bijv. een inkoopfactuur in het lopende boekjaar (bijv. 2017) gaat zoals 

gebruikelijk. Wilt u een inkoopfactuur aanmaken voor een ander boekjaar (bijv. 

2018), dan dient u eerst de boekdatum in 2018 in te vullen en daarna klikken op 

factuur aanmaken (+), dan wordt de correcte numerator gebruikt. 

 

Wisseling van het dagboek bij een grootboekrekening waarop reeds is geboekt, is niet 

mogelijk. Bij het verwijderen van de dagboekfunctie bij een grootboekrekening (indien 

toegestaan), wordt het dagboek automatisch verwijderd. 

 



   © AaRiverside BV 

 

 Gebruikershandleiding AaFinancieel - 67 - 

 
 

6.1.4 Draaiboeken (standaard JP) 
 

Op tab 4 in het programma Beheer grootboek vindt u de draaiboeken. 

 

 
 

Bij draaiboeken kunt u standaard journaalposten vastleggen. De juiste 

grootboeknummers zijn dan al gekozen en indien nodig kunnen de bedragen nog 

aangepast worden. 

 

U geeft een unieke sleutel in (cijfers of tekst), u kiest het gewenste dagboek en geeft een 

omschrijving in. Bij het dagboek Verkoop kunt u ook een debiteur kiezen en bij het 

dagboek Inkoop kunt u een crediteur kiezen. 

 

Vervolgens kunt u aan de rechterzijde van het scherm één of meerdere boekingsregels 

aan het draaiboek koppelen. U kiest hiervoor een grootboeknummer en geeft een debet 

of credit bedrag in. Tevens heeft u de mogelijkheid om een kostenplaats te boeken.  

Het is geen probleem om rekeningen op te nemen die niet iedere keer gebruikt worden. 

Bij afsluiting van het boekstuk worden alle niet gebruikte regels (geen mutatiebedrag 

ingevuld) automatisch verwijderd. 

 

De draaiboeken worden hier alleen vastgelegd en nog niet geboekt in de financiële 

administratie. Het definitief boeken van een draaiboek doet u via het programma 

Dagboeken - Inkoop. Kies daar eerst het draaiboek en voeg dan de nieuwe boeking toe 

met + je bovenin. 
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6.1.5 Boekjaren en periodes 
 

Op tab 5 Instellingen in het programma Beheer grootboek vindt u de boekjaren en –

periodes. 

 

 
 

U kunt hier een nieuw boekjaar aanmaken. Een boekjaar verwijderen is alleen mogelijk 

als er nog geen mutaties zijn (geen vinkje in kolom Niet verwerkte mutaties). 

 

De kolom Niet verwerkte mutaties geeft aan dat er in dat boekjaar mutaties zijn welke de 

jaarafsluiting nog niet zijn gepasseerd. 

 

 

 



   © AaRiverside BV 

 

 Gebruikershandleiding AaFinancieel - 69 - 

 

Het boekjaar waar een vinkje bij staat, is het lopende boekjaar. Een boekjaar hoeft niet 

perse een kalenderjaar te zijn, maar de boekjaren moeten wel exact op elkaar 

aansluiten. 

 

Door in de kolom Code een jaartal (bijv. 2017) in te vullen, kunt u een nieuw boekjaar 

toevoegen. Via de rechtermuistoets op het boekjaar kunt u kiezen voor bijvoorbeeld  

Genereer maand periodes. De periodes worden nu aangemaakt voor het betreffende 

boekjaar. Periode 0 is bedoeld voor de openingsbalans.  

 

Via de kolom Gesloten bij de Periodes kunt u ervoor kiezen om bepaalde periodes op slot 

te zetten. Er kan dan niet meer geboekt worden in die periode. Door de vinkjes weer uit 

te zetten, kan de periode weer opengesteld worden. 

 

6.1.6 Boekjaar afsluiten 
 

Als het vorige boekjaar nog niet afgesloten is, kunt u wel al boeken in het volgende 

boekjaar.  

 

NIEUW BOEKJAAR AANMAKEN 

U kunt het nieuwe boekjaar alvast aanmaken, zie hiervoor par. 6.1.5. 

 

JAARAFSLUITING 

Om de jaarafsluiting te draaien, gaat u naar het tabblad Diversen. U klikt op de button 

Jaarafsluiting. (Let op: het nieuwe boekjaar moet al aangemaakt zijn!). Het systeem 

vraagt nu Boekjaar … afsluiten?, dit kunt u bevestigen met Ja. 

 

 
 

Bij de afsluiting van het lopende boekjaar wordt het saldo van alle rekeningen met de 

code Balans overgeboekt naar het nieuwe boekjaar met als omschrijving Beginbalans. 

Het evt. saldo resultaatrekening wordt geboekt op de rekening (vb. 2900) behorende bij 

het dagboek beginbalans. De boeking kan daarna desgewenst op de gebruikelijke manier 

bewerkt worden, inclusief het verwijderen van de boeking. 
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De afsluiting kan alleen uitgevoerd worden indien er in het programma Beheer Grootboek 

nog geen transactie geopend is en in het nieuwe boekjaar nog geen boekingen in het 

dagboek Beginbalans hebben plaatsgevonden. 

 

Als laatste wordt het lopende boekjaar gekenmerkt als afgesloten en het nieuwe boekjaar 

wordt het lopende boekjaar. In het afgesloten boekjaar is boeken niet meer mogelijk. 

 

 
 

Wanneer de jaarafsluiting is uitgevoerd kunt u evt. de dagboeknumerator wijzigen: 

Numerator verkoopfacturen  Tabel van de bijbehorende module (ItsClean/ItsTrade) 

Numerator inkoopfacturen  Beheer Grootboek, Dagboeken 

Numerator kas   Beheer Grootboek, Dagboeken 

Numerator Memo algemeen  Beheer Grootboek, Dagboeken 

Numerator betalingen batch  Onderhoud Tabellen AaFinancieel, tab Parameters 

Numerator incasso batch  Onderhoud Tabellen AaFinancieel, tab Parameters 
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CORRECTIES AANBRENGEN 

 

Indien u nog correcties wilt aanbrengen in het afgesloten boekjaar (bijv. accountant) kan 

dit door eerst de Beginbalans te verwijderen (van het nieuwe boekjaar). Ga naar 

Dagboeken - Beginbalans en klik op de juiste openingsbalans. Met de min-button kunt de 

openingsbalans verwijderen. 

 

 
 

 

Ga vervolgens naar het programma Beheer Grootboek. Hier kiest u tabblad 5 

Instellingen. U wijzigt hier het lopende boekjaar door het vinkje te verzetten. Tevens 

moet u minimaal 1 periode (bijv. december) openzetten om in te kunnen boeken. 

 

Let op: als u de numeratoren heeft aangepast voor het nieuwe boekjaar, dan 

moet u de numerator even tijdelijk terugzetten voor het aanbrengen van de 

correcties en daarna weer terugzetten! Indien u gekozen heeft voor 

jaarnumeratoren hoeft dit niet. 

 

Na het aanbrengen van de correcties gaat u het boekjaar opnieuw afsluiten volgens de 

hierboven beschreven procedure. Het boekjaar wordt dan weer gesloten en het nieuwe 

boekjaar wordt weer het lopende boekjaar. 

6.1.7 Activa 
 

Op tab 6 in het programma Beheer grootboek vindt u de basis gegevens voor de activa 

administratie. U kunt hier de activa rekeningen aangeven die u wilt gebruiken in de 

activa administratie.  

 

 
 

U selecteert eerst in de kolom Rekening de gewenste activa rekening. Ten behoeve van 

de periodieke afschrijvingen wordt per activa rekening een balansrekening Afschrijvingen 

gekoppeld en een kosten-rekening Afschrijvingen. 
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Het aantal termijnen waarin wordt afgeschreven wordt bij de aanmaak van de individuele 

activa overgenomen en kan daarna indien gewenst gewijzigd worden. De numerator  

 

 

wordt gebruikt bij de aanmaak van de individuele activa voor het bepalen van het 

volgnummer binnen de activagroep. 

 

De activa administratie kunt u activeren via Grootboek, Beheer Activa. 

6.1.8 Kostenplaatsen 
 

Op tab 7 in het programma Beheer grootboek vindt u de kostenplaatsen. 

 

 
 

 

U kunt hier kostenplaatsen aanmaken (<INS>), wijzigen of verwijderen (<DEL>). Bij het 

aanmaken van een kostenplaats dient u na <INS> altijd eerst het nummer/ code in te 

geven. 

 

De kostenplaatsen worden geactiveerd door bij een grootboekrekening op tab 1 een 

vinkje te plaatsen in de kolom KP. 

 

6.2 Grootboekinformatie 
 

Met dit programma kunt u inzicht krijgen in alle grootboekmutaties, zowel op het scherm 

als op papier. U kunt handmatig het gewenste grootboeknummer ingeven of opzoeken 

via het zoekscherm. Het boekjaar wordt automatisch gevuld met het lopende boekjaar, 

maar mag gewijzigd worden. Na ingave van de gegevens kunt u met F5 de gegevens 

verversen. 

6.2.1 Mutaties 
 

Op tabblad 1 Mutaties worden de mutaties van de grootboekrekening per periode 

getoond.  
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In de bovenste gedeelte van het scherm ziet u saldi van de mutaties per maand. Indien u 

het vinkje aan heeft gezet bij Toon Dagtotalen worden hier tevens de dagtotalen onder 

de periodes getoond. 

 

In het onderste gedeelte van het scherm worden de mutaties van de gekozen periode 

getoond. 

 

 

Met de rechtermuistoets in de grid kan extra informatie worden opgevraagd: 

• Toon debiteur/crediteur (programma Debiteuren- of Crediteureninformatie) 

• Toon factuur 

• Toon boekstuk (programma Dagboeken) 

6.2.2 Mutatieoverzicht 
 

Op tabblad 2 Selecties overzichten kunnen diverse overzichten gemaakt en afgedrukt 

worden. Het mutatieoverzicht geeft een overzicht van alle grootboekmutaties. U kunt 

selecties maken op datum en grootboeknummers. Het is ook mogelijk om i.p.v. een 

datumselectie een periodeselectie te maken. Tevens kunnen de afgeletterde mutaties 

onderdrukt worden. 
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Als u het vinkje aanzet bij Overzicht naar grid, dan kunt u behalve de afdruk tevens op 

tab 3 in de tabel de mutaties bekijken. Via de rechtermuistoets is het dan ook mogelijk 

om deze mutaties naar Excel te exporteren of op te slaan als een CSV bestand voor bijv. 

de accountant. 
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6.2.3 Boekingsverslag 
 

Het boekingsverslag geeft een overzicht van alle journaalposten op volgorde van 

boekingsdatum of boekstuknummer. Per journaalposten worden de gespecificeerde 

gegevens van de boeking opgenomen. U kunt selecties maken op datum en dagboek of 

alle dagboeken. Bij de keuze voor één dagboek kunt u tevens één boekstuk kiezen.  
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6.2.4 Kolommenbalans 
 

Een kolommenbalans is een overzicht van de bezittingen en schulden van een bedrijf. U 

kunt selecties maken op periode. 

 

Tevens heeft u de volgende opties: 

 

• Incl. proef/saldi balans 

• Nulregels onderdrukken 

• Groepering onderdrukken (bij het onderdrukken van de groepering worden de 

grootboekrekeningen op nummer afgedrukt, anders wordt gebruik gemaakt van 

de grootboekgroepen (zie paragraaf 6.1.2.) 

• Overzicht naar grid  

 

 

 
 

 

 

Als u het vinkje aanzet bij Overzicht naar grid, dan kunt u behalve de afdruk tevens op 

tab 3 in de tabel de mutaties bekijken. Via de rechtermuistoets is het dan ook mogelijk 

om deze mutaties naar Excel te exporteren of op te slaan als een CSV bestand voor bijv. 

de accountant. 
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6.2.5 Auditfile 
 

De auditfile is een open standaard voor het bewaren en/of uitwisselen van gegevens uit 

een administratief systeem en is gebaseerd op de richtlijnen van de Belastingdienst. 

Auditfiles worden vaak gebruikt door de belastingdienst en door accountants. U kunt 

selecties maken op boekjaar of datum. 

 

Voordat u de auditfile gaat maken, dient u eerst de juiste gegevens in te vullen bij de 

parameters. U gaat naar Onderhoud tabellen AaFinancieel, tab Parameters. Hier dient u 

onderstaande parameters in te vullen. De fa01 en fa02 vullen zichzelf.  

 

 
 

Na de selectie van het boekjaar drukt u op de button Maak Document. 

 

 
 

U kunt aangeven waar u het bestand wilt opslaan. Eénmaal opgeslagen zal het systeem 

de locatie opslaan in de parameter fa01 en de volgende keer weer dezelfde locatie 

gebruiken. Klik op Opslaan. Het bestand wordt nu aangemaakt.  
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6.2.6 Periodelijst kosten en opbrengsten 
 

Via de periodelijst kosten en opbrengsten kunt u een lijst draaien van de kosten en 

opbrengsten rekeningen gesorteerd op periode (maand). 

 

Het overzicht kan afgedrukt worden of u kunt kiezen voor Overzicht naar grid. De 

mutaties worden dan getoond in tab 3 Overzicht.  

 

 
 

 

6.2.7 Mutaties kostenplaatsen  
 

Via Mutaties kostenplaatsen kunt u een overzicht uitdraaien van de mutaties per 

kostenplaats.  

 

Het overzicht kan afgedrukt worden of u kunt kiezen voor Overzicht naar grid. De 

mutaties worden dan getoond in tab 3 Overzicht. 

 

U kunt evt. kiezen om iedere kostenplaats op een andere pagina af te drukken. 
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6.2.8 Checklist mutaties 
 

De boekstukken en mutaties uit het financieel pakket kunnen gecontroleerd en 

gecorrigeerd worden in het programma Grootboekboekinformatie als parameter gi99=1. 

Op tab 9 wordt dan een grid met mutaties en een grid met boekstukken gepresenteerd. 

 

Via de rechtermuistoets kunnen de mutaties eerst op mutaties zonder boekstuk worden 

gecontroleerd en vervolgens verwijderd worden. 

De boekstukken kunnen gecontroleerd worden op balans (totaal debet=totaal credit) en 

vervolgens gecorrigeerd worden v.w.b. dagboekcode 1 (dagboek verkoop) via de rechter-

muis. Alle controles en correcties vinden plaats binnen de datumselectie op het tweede 

tabblad. 
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6.3 Grootboekrapportage 
 

Via het programma Grootboekrapportage kunnen, naar eigen inzicht, rapporten op basis 

van de beschikbare grootboekmutaties vervaardigd worden. Met dit programma kunnen 

zowel nieuwe rapporten gemaakt als bestaande rapporten uitgevoerd worden. 

 

 
 

Voor het maken van een nieuw rapport vult u eerst de sleutel in (deze moet uniek zijn) 

en drukt u dan op . Daarna kunt u de omschrijving van het rapport invullen. 

 

Bij het aanmaken van een nieuwe regel dient u eerst het volgnummer in te geven. Het 

volgnummer moet uniek zijn. Met <INS> kunnen regels tussengevoegd worden. Met 

<DEL> kunnen regels verwijderd worden. 

 

Bij de details van het rapport kunnen berekeningen, teksten of documentbewerkingen 

vastgelegd worden. U heeft de volgende mogelijkheden: 

 

Rekening/Register 

U kunt individuele rekening rekeningen, reeksen van rekening (van – t/m) en registers 

specificeren. Alle bij de rekeningen behorende mutaties en de courante inhoud van de 

gespecificeerde registers worden gesaldeerd in het veld w_fin|saldo en getotaliseerd in 

w_fin|tot1. 

 

Omschrijving 

Indien geen omschrijving wordt ingevoerd, dan geldt de omschrijving van de laatste 

gekozen grootboekrekening. 
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Modificatie 

Met de ‘-‘ (=modificatie) kan het teken van het berekende regelsaldo worden 

omgedraaid. 

 

Register 

Hiermee kan de waarde van het regelsaldo in één van de registers (r0 t/m 29) worden 

gevuld (‘=r[nummer]’), worden opgeteld (‘+r[nummer]’) of worden afgetrokken (‘-r 

[nummer]’) 

 

Groep 

Dit betreft de groep in de documentdefinitie. Indien geen groep is ingevuld, wordt vanuit 

de betreffende regel geen documentinformatie gegenereerd. 

Bij het uitvoeren van het rapport kan een datumselectie gemaakt worden en kan de titel 

van het rapport worden aangepast. 

Bij het uitvoeren van het rapport kan een datumreeks  

 

 

Voor het opmaken van het rapport zijn alle velden uit de tabellen finreport, finrepdetail, 

finrekening en finmutatie beschikbaar en tevens de volgende extra velden:  

• w_fin|saldo (saldo van de reeks rekeningen/registers) 

• w_fin|tot1 (totaal generaal) 

• w_fin|r0 t/m w_fin|r9 (registers r0 t/m r9 
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6.4 Beheer activa 
 

Als u de basisgegevens van de activa hebt ingevuld op tab 6 in het programma Beheer 

Grootboek, dan kunt u via Grootboek de activa opnemen in het programma Beheer 

Activa. 

 

De lijst met activa aan de linkerzijde van het scherm geeft een direct overzicht in de 

activagroepen en de daarbij behorende activa. Met dubbelklik in de lijst kunt u direct een 

activa openen en gaan wijzigen. 

 

 
 

Kies eerst de gewenste activarekening en druk dan op de  om een activa aan te 

maken.  

 

Bij het aanmaken van nieuwe activa wordt het volgnummer automatisch toegekend aan 

de hand van de numerator bij de activarekening.  

 

1. Omschrijving 

2. Toelichting : toelichting op de omschrijving (niet verplicht) 

3. Datum aanschaf 

4. Aantal termijnen : standaard waarde zoals ingegeven bij Beheer 

Grootboek, kan overschreven worden 

5. Aanschafwaarde 

6. Restwaarde 

7. Termijnbedrag : met een dubbelklik in deze cel wordt het termijnbedrag 

bepaald 

8. Boekwaarde :  wordt automatisch berekend aan de hand van de reeds 

geboekte afschrijvingen 

9. Afgeschreven dd: wordt in principe door het systeem gevuld, nl. bij de 

laatste afschrijving. De datum kan handmatig op nul gezet worden, zodat 

er op het afgesloten activa weer afschrijvingen gedaan kunnen worden. 
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Druk op  om de activa op te slaan, de activa is nu aan de linkerzijde in het scherm 

toegevoegd. Het verwerken van de afschrijving (boeking) gebeurt in tab Afschrijvingen. 

 

Selecteer de gewenste periode en klik op de button Voorstel afschrijvingen. 

 

 
 

Het resultaat van de afschrijving wordt direct op het scherm gepresenteerd en wordt na 

het indrukken van  afgedrukt. Na afdruk zijn de journaalposten aangemaakt en in de 

administratie opgenomen. 

 

 
 

Als u een periode selecteert waarin reeds afschrijvingen zijn geboekt, dan zal de knop 

vervangen worden door Wijzig afschrijvingen. Afschrijvingen die buiten het lopende 

boekjaar vallen kunnen niet gewijzigd worden.  
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Door het systeem worden activa geselecteerd welke vóór of in de geselecteerde periode 

zijn aangeschaft en nog niet volledig zijn afgeschreven (datum afgeschreven niet 

ingevuld).  

 

Het afschrijvingsbedrag wordt bepaald aan de hand van de aanschafwaarde, de 

restwaarde en reeds geboekte afschrijvingen enerzijds en het aantal termijnen of het 

termijnbedrag anderzijds. Indien de nog resterende afschrijvingen binnen de marge van 

1 euro vallen, wordt die termijn bij de huidige gevoegd. In de tabel kunt u de kolommen 

termijn, bedrag en omschrijving nog handmatig aanpassen. 

 

Indien de afschrijving niet correct is, dan kunt u met de button Verwijder afschrijvingen 

de volledige afschrijving terugdraaien (ook in de financiële administratie). 

Het resultaat van de afschrijvingen kunt u volgen op de tab Activa en via Dagboeken in 

het Dagboek Afschrijvingen. Het dagboek moet vastgelegd worden in parameter gr06. 

 

 
 

Via de printerbutton achter de button Voorstel Afschrijvingen kunnen een drietal 

overzichten gemaakt worden: 

 

• Overzicht activa t/m periode 

 

 
 

• Overzicht afschrijving t/m periode 
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• Overzicht activa t/m periode met afschrijvingen 

 

 
 

 

Wanneer parameter ba01=0, zal bij de periodieke afschrijvingen géén journaalpost 

aangemaakt worden. Deze mogelijkheid kan van belang zijn bij het initieel 

opstarten van het systeem waarbij de activa, welke reeds gedeeltelijk afgeschreven zijn, 

op deze wijze met hun actuele waarde ingevoerd kunnen worden. 

 

Wanneer activa deels reeds afgeschreven is, de volgende aanwijzingen: 

1. In Beheer grootboek alle betreffende boekjaren aanmaken (TAB5) 

2. Onderhoud tabellen AaFinancieel – alle betreffende perioden aanmaken 

(rechtermuistoets) 

3. Boekjaar oudste periode selecteren 

4. Alle perioden van het lopende boekjaar aanmaken  

 

Als een periode wordt geselecteerd waarin reeds afschrijvingen zijn geboekt dan zal de 

knop “Voorstel afschrijvingen” vervangen worden door “Wijzig afschrijvingen”.  

 

 
 

Afschrijvingen welke buiten het lopende boekjaar vallen kunnen niet gewijzigd worden.  
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De activa die vóór of in de geselecteerde periode aangeschaft zijn en nog niet 

afgeschreven zijn (=datum afgeschreven niet gevuld), worden alsnog afgeschreven. 

Het afschrijvingsbedrag wordt vervolgens bepaald aan de hand van de aanschafwaarde, 

de restwaarde en de reeds geboekte afschrijvingen enerzijds en het aantal termijnen of 

het termijnbedrag anderzijds. Indien de dan nog resterende afschrijvingen binnen de 

marge van 1 euro vallen wordt die termijn bij de huidige gevoegd. 

 

In de grid kunnen de laatste 3 kolommen (termijn, bedrag en omschrijving) handmatig 

aangepast worden. 

 

Activa welke niet geheel zijn afgeschreven en een restwaarde hebben komen bij elk 

nieuw afschrijvingsvoorstel terug zonder daadwerkelijke afschrijving.  

 

 

 
 

Een dergelijke post kan definitief afgeschreven worden door de restwaarde als 

afschrijvingsbedrag op te voeren. 
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6.5 Afletteren grootboekmutaties 
 

In het programma Afletteren grootboekmutaties onder Grootboek kunt u credit- en debet 

boekingen op één grootboekrekening op het scherm selecteren om ze vervolgens tegen 

elkaar weg te laten vallen. Het afletteren van grootboekmutaties wordt meestal voor de 

volgende type grootboekrekeningen uitgevoerd: 

• Tussenrekeningen 

• Afboekingsrekeningen 

• Voorlopige rekeningen 

 

Bij het afdrukken van een mutatieoverzicht heeft u de mogelijkheid om de afgeletterde 

mutaties niet af te drukken. 

 

 
 

U kiest eerst de gewenste grootboekrekening en daarna de periode van t/m. De periode 

wordt ingegeven met eerst het boekjaar en dan de periode bijv. 201701 voor periode 1 

van 2017. 

 

Daarna kan de aflettercode ingegeven worden. Met het vinkje kunt u evt. ook eerder 

afgeletterde mutaties en alle eerdere afgeletterde mutaties tonen. 

U drukt nu op wijzigen. De mutaties zijn nu in het scherm aanwezig. Het kan voorkomen 

dat debet mutaties negatief aanwezig zijn in de credit kolom. 
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Door te dubbelklikken op een mutatie wordt aan deze mutatie de aflettercode 

toegevoegd. Bovenin ziet u dan tevens het nog af te letteren bedrag (dit bedrag moet bij 

het opslaan 0 zijn). Nogmaals dubbelklikken zorgt ervoor dat de aflettercode weer 

verwijderd wordt. 

 

Als alle gewenste mutaties zijn afgeletterd de rekening even opslaan met het vinkje. 

 

Maakt u gebruik van het programma Afletteren grootboekmutaties, dan dient u met het 

volgende rekening te houden bij het onderdeel Dagboeken: 

• De aflettercode is via een comment (rode driehoekje) zichtbaar in de 

omschrijvingskolom 

• Afgeletterde mutaties kunnen niet gewijzigd of verwijderd worden 

• Een boekstuk met een afgeletterde mutatie kan niet verwijderd worden. 
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7 Belastingen 
 

7.1 Aangifte omzetbelasting 
 

INSTELLINGEN 

Alvorens u de BTW aangifte gaat doen in ItsClean, dient u eerst de juiste BTW 

grootboeknummers in te vullen. U logt hiervoor in als systeembeheerder. 

Vervolgens start u het programma Aangifte omzetbelasting. Kies Belastingjaar en tijdvak 

000000 en klik op Wijzigen. Vul nu de juiste grootboeknummers in en sla op. Eventueel 

kan ook het Aangiftetype gewijzigd worden in kalendermaand, kalenderkwartaal, 

kwartaal f-m-a-n, kwartaal m-j-s-d of jaar. 

 

 
 

 

AANGIFTE 

1. Ga naar Financiële administratie -> Belastingen -> Aangifte Omzetbelasting 

2. Klik op  om een nieuwe aangifte aan te maken. Er wordt automatisch een tijdvak 

aangemaakt. 

3. Klik op Prepareren. Bij rubrieken 1A, 1B en 5B komen dan de bedragen te staan. 

4. Klik op  om de aangifte op te slaan. 

 

Als er nog een correctie komt op de BTW aangifte (omdat er bijv. nog een factuur ver-

werkt moest worden), dan kunt u de aangifte verwijderen door op  te drukken om 

vervolgens opnieuw de (juiste) aangifte aan te maken. 

 

Let op: het verzenden van de aangifte naar de Belastingdienst is niet geïmplementeerd. 
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