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Introductie

AaFinancieel is het software-systeem van AaRiverside voor financiële administratie. 
AaFinancieel is gebouwd met en draait onder besturing van Aadres. AaFinancieel is 
geintegreerd met het relatiebeheersysteem AaRelatie.

AaFinancieel betreft een basissysteem voor de debiteuren-, crediteuren- en grootboek-
administratie met standaardfuncties zoals het boeken van kas, bank, inkoopfacturen, 
memoriaal in het grootboek en het vervaardigen van de kolommenbalans en andere financiële 
overzichten. Als aanvulling op factureringsprogramma's in branche-gerichte pakketsoftware is 
een eenvoudig algemeen factureringsprogramma toegevoegd. 

De programmatuur van AaFinancieel is onderverdeeld in de volgende hoofdfuncties :

1. Onderhoud tabellen

2. Beheer grootboek

3. Dagboeken

4. Grootboekinformatie

5. Grootboekrapportage

6. Aangifte omzetbelasting

7. Debiteureninformatie

8. Crediteureninformatie

9. Onderhoud orders

10.Facturering

11.Overzicht verkoopfacturen

12.Automatische incasso's

13.Automatische betalingen

14.Electronisch bankieren

Verder kan de functie "Onderhoud relaties" van AaRelatie uitgebreid worden met een tab voor 
de factuurmutaties.

Deze functies worden hieronder beschreven en geillustreerd.

Voor het verkrijgen van een inzicht in de wijze van gebruik van Aadres en de daarbij 
behorende applicatiefuncties in het algemeen, wordt verwezen naar het document 
"Gebruikershandleiding Aadres".
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Onderhoud tabellen

AaFinancieel gebruikt een aantal hulptabellen : teksten voor reproductie op externe 
documenten, BTW-gegevens, debiteurenregister, crediteurenregister en diverse parameters 
voor interne toepassing in de programmatuur.

Bij het onderhoud van de tabellen worden geen transacties gehanteerd, de standaard 
commando-knoppen worden grijs gepresenteerd (behalve "Help"), wijzigingen worden direct in 
de database doorgevoerd. 

Het verwijderen van een record wordt geinitieerd met <DELETE>, het tussenvoegen met 
<INSERT>. Bij het toevoegen van een record (in een lege regel van de grid) moet eerst de 
code worden ingevoerd. Indien eerst een ander veld wordt geinputeerd volgt een foutmelding.

De meeste toegangscodes tot de tabellen bestaan uit maximaal 4 tekens en de teksten en 
parameters bestaan zijn maximaal 80 tekens lang.

De codes van de teksten 
worden door de software 
gedefinieerd, de gebruiker 
kan desgewenst een 
waarde invullen. Bij de 
desbetreffende functies 
wordt naar deze tabel 
gerefereerd.

Deze tabel spreekt voor 
zich, het percentage kan in 
twee decimalen worden 
vastgelegd.

Het register met debiteuren 
wordt gebruikt voor de 
debiteurenadministratie en 
bevat een link naar het 
relatiebeheer. Het nummer 
bestaat uit maximaal 9 
cijfers. 

Het register met 
crediteuren wordt gebruikt 
voor de crediteuren-
administratie en bevat een 
link naar het relatiebeheer. 
Het nummer bestaat uit 
maximaal 9 cijfers. 
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De codes van de diverse 
parameters worden door de 
software gedefinieerd, de 
gebruiker kan desgewenst 
een waarde invullen. Bij de 
desbetreffende functies 
wordt naar deze tabel 
gerefereerd.
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Beheer grootboek

Het onderhoud van de basisgegevens van het grootboeksysteem wordt hoofdzakelijk 
uitgevoerd via tabellen welke worden gepresenteerd in een tabcontrol met een vijftal tabs :

1. Grootboekrekeningen

2. Grootboekgroepen

3. Dagboeken

4. Draaiboeken

5. Instellingen

Bij het onderhoud is er sprake van één doorlopende transactie welke begint zodra er een veld 
wordt "aangeraakt" en welke beëindigd wordt met een expliciete bevestiging (Save / OK knop) 
of een expliciete (Escape / Cancel knop) of impliciete (einde programma) annulering. Zowel bij 
een bevestiging als bij een annulering volgt een korte dialoog :

 

 

of
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Bij het bevestigen van de transactie worden nog een aantal controles uitgevoerd welke tijdens 
het invoeren van de gegevens niet direct uitgevoerd kunnen worden :

1. het dagboek verkopen mag maximaal éénmaal gedefinieerd worden

2. het dagboek inkopen mag maximaal éénmaal gedefinieerd worden

3. er kan slechts één lopend boekjaar gelijktijdig actief zijn

4. de begin- en einddata van de boekjaren moeten een geldige datum bevatten

5. de begin- en einddata van de boekjaren moeten op elkaar aansluiten

6. de code balans/V&W moet in overeenstemming zijn met de gekozen grootboekgroep

7. een grootboekrekening moet een omschrijving bevatten

8. een grootboekgroep moet een omschrijving bevatten

9. een dagboek moet een omschrijving bevatten

10.een draaiboek moet een omschrijving bevatten

Indien niet aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan kan de transactie niet worden 
afgesloten.

NB. Overige ingavefouten worden of direct gesignaleerd of kunnen niet optreden omdat er 
sprake is van onvermijdelijke keuzelijsten.
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De grootboekrekeningen kunnen in tabelformaat worden onderhouden op het eerste tabblad. 

Voorbeeld :

Bij het samenstellen van het grootboekrekeningschema wordt in Nederland meestal het 
decimale rekeningschema toegepast met daarbij de volgende rubrieksindeling :

0 : Vaste activa, eigen vermogen en lange termijn schulden (balans)
1 : Vorderingen, liquide middelen en korte termijn schulden (balans)
2 : Tussenrekeningen (balans)
3 : Handelsvoorraad of voorraad grondstoffen e.d. (balans)
4 : Kosten (V&W)
5 : Kostenplaatsen (V&W)
6 : Kostendragers (V&W)
7 : Voorraad gereed product (balans)
8 : Omzet (V&W)
9 : Resultaten (V&W)  

In het MKB wordt vaak voor een viercijferig rekeningnummer gekozen, het eerste cijfer geeft 
dan de rubriek aan. Bij kleinere bedrijven worden de rubrieken 5, 6 en 7 vaak niet toegepast.

Bij het tonen van bovenstaande lijst met grootboekrekeningnummers en bij het presenteren 
van keuzelijsten met grootboekrekeningnummers elders in de programmatuur, worden de 
nummers eventueel met voorlopende nullen getoond. Het rekeningnummer met het hoogste 
nummer bepaalt automatisch de lengte van het rekeningnummer.
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Afgezien van de inputering van het rekeningnummer en de daarbij behorende omschrijving 
moet bij elke rekening gekozen worden voor :

1. de code balans welke het karakter van de rekening bepaalt : balans- of 
resultatenrekening

2. de code debet of credit bepaalt of het saldo van de rekening in de kolommenbalans 
debet (links) of credit (rechts) gepresenteerd zal worden; bij de keuze "debet en credit" 
wordt dit door het rekenkundige teken van het saldo bepaald

3. aan elke rekening kan een dagboek toegewezen worden; alle grootboekboekingen 
vinden plaats via een dagboek dat aldoende een groepering vormt voor boeking(en) en 
tekenboeking(en); de mogelijkheden zijn : geen dagboek, verkoop, inkoop, kas, bank, 
memoriaal, balans of projecten; indien aan een rekening een dagboek wordt 
toegewezen dan wordt dit dagboek automatisch aangemaakt (zie verder bij dagboeken)

4. de boekingscode geeft aan op welke wijze de grootboekrekening bijgewerkt  kan 
worden (nog niet geimplementeerd) 

5. de grootboekgroep bepaalt de plaats van de rekening in de kolommenbalans

Enkele bijzonderheden :

• bij het invoeren van een nieuwe rekening moet eerst het rekeningnummer worden 
ingetoetst

• bij het invoeren van een nieuwe rekening wordt na het intoetsen en accepteren van het 
rekeningnummer de tabel opnieuw gesorteerd op rekeningnummer

• de EB-sleutels hebben betrekking op de herkenning van grootboekrekeningen bij 
electronisch bankieren

• bij het wijzigen van een bestaande rekening wordt de rekening voor andere gebruikers 
geblokkeerd voor onderhoud; bij wijziging kan dus een melding volgen dat de rekening 
reeds in gebruik is

• de gebruiker kan op de gebruikelijke wijze de tabel met een muisklik op de gewenste 
kolom (of kolommen) omsorteren

• regels in de tabel kunnen worden tussengevoegd met <INS> en worden verwijderd met 
<DEL> (verwijderen met bevestigingsdialoog)

• bij de opdracht tot verwijderen van een rekening wordt gecontroleerd of elders in het 
systeem naar die rekening wordt gerefereerd; indien dat het geval is wordt de opdracht 
tot verwijderen niet gehonoreerd

NB. Bovenstaande bijzonderheden zijn in het algemeen ook van toepassing bij het onderhoud 
van de andere tabellen van het grootboeksysteem.
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De grootboekgroepen kunnen in tabelformaat worden onderhouden op het tweede tabblad. 

Voorbeeld :

De groepen worden gebruikt bij het opmaken van de kolommenbalans. De groepen "10" en 
"20" moeten altijd aanwezig zijn en worden automatisch door het systeem aangemaakt. 

De grootboekgroepen worden ingedeeld in 3 nivo's : 

1. Balansgroep (10) en resultatengroep (20)

2. Hoofdgroepen gecodeerd met 4 cijfers

3. Subgroepen gecodeerd 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 kolommenbalans worden de groepen en subgroepen 
getotaliseerd en resulteren de balansgroep en de resultatengroep in het eindresultaat van de 
kolommenbalans. De indicatie “nieuw blad” wordt gebruikt bij het opmaken van de kolommen-
balans.

Het verwijderen van een grootboekgroep wordt geweigerd indien er grootboekrekeningen 
bestaan welke naar die groep verwijzen. Het verwijderen van de groepen 10 en 20 is zonder 
meer niet toegestaan. 
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De dagboeken kunnen in tabelformaat worden onderhouden op het derde tabblad. 

Voorbeeld :

De dagboeken kunnen niet rechtstreeks worden aangemaakt of verwijderd (zie onderhoud 
grootboekrekeningen). De omschrijving van het dagboek wordt in eerste instantie automatisch 
bij het aanmaken bepaald en kan naar eigen inzicht worden aangepast.

De automatische numerator faciliteit kan worden aangezet of uitgezet, de numerator welke het 
boekstuknummer van het betreffende dagboek bepaalt kan worden aangepast (het systeem 
voert geen controles op dubbel gebruik van boekstuknummers uit, ook niet bij automatische 
nummering).

Wisseling van de dagboekfunctie van een grootboekrekening waarop reeds geboekt is (er zijn 
dan boekstukken aanwezig) is niet mogelijk. Bij het verwijderen van de dagboekfunctie van 
een grootboekrekening (indien toegestaan) wordt het dagboek automatisch verwijderd.
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De draaiboeken kunnen in tabelformaat worden onderhouden op het vierde tabblad. 

Voorbeeld :

Draaiboeken kunnen gebruikt wordt als sjablonen voor regelmatig voorkomende boekingen. 
Een draaiboek wordt voorzien van een zo compact mogelijke sleutel, een dagboek en een 
omschrijving ter ondersteuning bij de keuze in het boekingsprogramma.

Bij het dagboek verkopen kan een debiteur worden geselecteerd en bij het dagboek inkopen 
een crediteur. Debiteuren worden in AaRelatie gekenmerkt door de aanwezigheid van een 
"DebiteurId" en crediteuren door een "CrediteurId".

Aan een draaiboek kunnen één of meerdere boekingsregels worden gekoppeld. Het betreft de 
vastlegging van een grootboekrekeningnummer met desgewenst een debet of credit 
mutatiebedrag. Bij intoetsen van een debetbedrag wordt het creditbedrag automatisch 
leeggemaakt en omgekeerd wordt het debetbedrag op nul gezet.

 

Bij het bepalen van de mutatieregels is het geen bezwaar om ook minder frequent 
voorkomende rekeningen te benoemen. Bij toepassing van het draaiboek worden alle 
potententiële boekingsregels vanuit het sjabloon in het boekstuk geplaatst, bij afsluiting van 
het boekstuk worden alle niet gebruikte regels (geen mutatiebedrag) automatisch verwijderd.
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De diverse instellingen kunnen worden onderhouden op het vijfde tabblad. 

Voorbeeld :

Voordat de eerste boeking in een boekjaar kan plaatsvinden moet het boekjaar eerst 
gedefinieerd worden. Een boekjaar behoeft niet noodzakelijkerwijs een kalenderjaar te zijn, 
wel moeten de boekjaren exact op elkaar aansluiten.

Slechts één boekjaar kan actief zijn. Nadat een boekjaar definitief is afgesloten kunnen 
bepaalde handelingen niet meer worden uitgevoerd.

Bij een poging tot verwijderen van een boekjaar wordt gecontroleerd of er reeds boekingen in 
dat jaar zijn geplaatst. Indien dit het geval is wordt de opdracht tot verwijderen geweigerd.

De verschillenrekening is nodig om bij het automatisch samenstellen van journaalposten elders 
in de programmatuur, een uitwijkrekening ter beschikking te hebben indien grootboek-
rekeningnummers, welke via specifieke tabellen van subadministraties worden geadresseerd, 
op het moment van het samenstellen van journaalposten niet blijken te bestaan.
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Jaarafsluiting

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" en 
boekingsdatum 1 januari. Het eventuele saldo hiervan wordt geboekt op de rekening, 
behorende bij het dagboek "balans". De boeking kan daarna desgewenst op de gebruikelijke 
manier bewerkt worden, inclusief het verwijderen van de boeking. De afsluiting moet via een 
dialoog bevestigd worden :

De afsluiting kan alleen worden uitgevoerd indien er in dit programma nog geen transactie 
geopend is, er reeds een volgend boekjaar gedefinieerd is en in het nieuwe boekjaar nog geen 
boekingen in het dagboek "balans" hebben plaatsgevonden. Eventueel volgt de meldingen :

Tot slot wordt het lopende boekjaar gekenmerkt als "afgesloten" en het volgende boekjaar als 
"lopend".

Een boekjaar kan herhaald worden afgesloten door eerst de vorige boeking op het dagboek 
“balans” te verwijderen, dan het gewenste boekjaar weer “lopend” te maken en vervolgens de 
jaarafsluiting opnieuw uit te voeren. Eventuele handmatige correcties in de journaalpost 
“beginbalans” gaan dan uiteraard verloren !

Attentie : sommige tussenrekeningen moeten t.b.v. het nieuwe boekjaar nulgesteld worden, 
met name de BTW-rekeningen !
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Dagboeken

Alle boekingen in het grootboek vinden plaats via deze programmafunctie, met uitzondering 
van de boekingen welke automatisch door bijvoorbeeld de factureringsfuncties worden 
uitgevoerd.

Het boekingsvenster in onderverdeeld in vijf panelen :

1. dagboekinformatie met draaiboekkeuze (linksboven)

2. lijst met reeds bestaande boekstukken (linksmidden)

3. rubrieken specifiek voor een bepaald dagboek (rechtsboven)

4. saldo informatie (rechtsmidden)

5. lijst met tegenboekingen (onderste helft)

De gebruikelijke navigatieknoppen zijn van toepassing. Het vooruit en achteruit navigeren 
heeft betrekking op de boekstukken binnen het actueel gekozen dagboek. Selectie van een 
bestaand boekstuk kan plaatsvinden via de navigatieknoppen of via manipulatie van de lijst 
met boekstukken. Bij selectie worden de detailgegevens van het boekstuk direct zichtbaar 
gemaakt. De lijst met boekstukken kan op de gebruikelijke wijze (<F5>) worden ververst.

Het gebruik van een draaiboek is alleen van toepassing bij het aanmaken van een nieuw 
boekstuk. Voorafgaand aan de opdracht tot het aanmaken van het nieuwe boekstuk kan een 
draaiboek worden gekozen. Pas bij de daadwerkelijke opdracht tot aanmaken worden de 
gegevens van het draaiboek zichtbaar in het rechter boekingspaneel en de lijst met 
tegenboekingen.

Indien geen gebruik gemaakt wordt van een draaiboek moet het dagboek handmatig 
geselecteerd worden indien dit niet de juiste waarde bevat.
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Het openen van een bestaand boekstuk kan plaatsvinden via de standaard commando's of met 
een dubbelklik in de lijst met boekstukken.

Na het openen van een boekstuk kunnen de boekingsdatum en het boekstuknummer worden 
ingevoerd. De door het systeem gekozen boekingsdatum hangt af van de laatst geselecteerde 
boeking uit de lijst met bestaande boekingen. Het boekstuknummer kan niet ingetoetst worden 
indien gekozen is voor automatische nummering, in dat geval wordt het door het systeem 
bepaalde nummer getoond.

De indeling van het paneel rechtsboven hangt af van het dagboek :

dagboek verkoop :

dagboek inkoop :

dagboek kas :
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dagboek bank :

dagboek memoriaal :

dagboek balans :

dagboek projecten :
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Bij de dagboeken kas en bank worden één of meerdere ontvangsten of één of meerdere 
betalingen geboekt. Op die manier kan eenduidig het saldo van de boeking worden 
gecontroleerd. Bij ontvangsten of bijschrijvingen is het saldovenster initieel positief, bij 
betalingen of afschrijvingen is het saldovenster initieel negatief. Indien de omschrijving van 
het boekstuk niet ingevuld wordt bij kas en bank, dan zal deze door het systeem worden 
gevuld met de gegevens van de eerste debiteur of crediteur welke bij de tegenboeking wordt 
geselecteerd.

Bij de dagboeken memoriaal, balans en projecten kan alleen een omschrijving worden 
ingevoerd. 

Het dagboek balans is speciaal bedoeld voor de jaarafsluiting (zie Beheer grootboek) en zal 
automatisch aangemaakt worden. In tegenstelling tot andere automatisch samengestelde 
journaalposten kunnen boekingen op dit dagboek wel aangepast worden. Het debet- of credit-
saldo van het boekstuk wordt automatisch bepaald en kan niet handmatig gewijzigd worden.

Het dagboek projecten is bedoeld voor integratie met de ItsClean projectenadministratie. Met 
een boeking op het dagboek projecten kan b.v. het verbruik van voorraadartikelen geboekt 
worden ten laste van specifieke projecten. Verder kan de rekening, behorende bij het dagboek 
gebruikt worden als tussenrekening voor het boeken van inkoopfacturen ten laste van 
specifieke projecten.

Na het invoeren van de boekstukgegevens moeten de tegenboekingen worden ingevoerd. 
Gedurende het boeken wordt steeds het begin- en eindsaldo van de dagboekrekening en het 
tegen te boeken saldo getoond :
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Bij de dagboeken verkoop en inkoop moet een factuurnummer worden ingevoerd, bij verkoop 
uitsluitend numeriek (maximaal 9 cijfers) , bij inkoop mag dit nummer ook alfanumeriek zijn 
(maximaal 40 tekens). De initiële omschrijving wordt door het systeem afgeleid van de 
gegevens van de debiteur resp. crediteur. Bij verkoop is het tegen te boeken bedrag in 
principe credit (saldovenster is initieel positief), bij inkoop debet (saldovenster is initieel 
negatief).

Bij inkoop kan een inkoopfactuurdocument worden gekoppeld. Met de knop “Document ?” 
wordt een dialoog gestart om het document te selecteren :

In de keuzelijst worden de voor de betreffende crediteur beschikbare documenten van het type 
inkoopfactuur in omgekeerd chronologische volgorde gepresenteerd. De ingescande documen-
ten worden via AaRelatie aan de crediteur gekoppeld (programmafunctie “Binnenkomende 
post”).

Het gewenste document wordt met een dubbelklik geselecteerd, de rubriek “Document 
referentie” wordt automatisch aangevuld met het woord “boekstuk” en het boekstuknummer.

Het betalingskenmerk bij het dagboek inkoop wordt gebruikt bij de automatische crediteuren-
betalingen t.b.v. het informeren van de begunstigde (acceptgiro-kenmerk van maximaal 16 
tekens).
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Bij de tegenboeking(en) moet primair een rekeningnummer en een debet of creditbedrag 
worden ingevoerd. Met een klik van de rechtermuistoets kan een popup-menu worden 
opgeroepen om de boeking te ondersteunen :

De commando's in het menu kunnen als volgt toegepast worden tijdens het aanmaken of 
wijzigen van een boekstuk :

• regel tussenvoegen kan altijd (ook met <INSERT>)

• regel verwijderen kan altijd (ook met <DELETE>), er wordt om een bevestiging 
gevraagd

• "boek saldo" (met BTW varianten) bij een klik in de debet- of credit-kolom

• selecteer openstaande posten bij een klik in de factuur/project-kolom bij de dagboeken 
kas, bank en memoriaal of selecteer projectdetails bij de dagboeken inkoop of projecten

• info factuur (alleen verkoopfactuur) bij een klik in de factuurkolom (indien de factuur is 
aangemaakt met een separate factureringsfunctie wordt de factuur via de ADF Viewer 
getoond)

• info relatie (debiteur of crediteur) bij een klik in de omschrijvingskolom (de functie 
"Debiteureninformatie" of "Crediteureninformatie" wordt gestart)

• info grootboekrekening bij een klik in de kolom grootboekrekening (de functie 
"Grootboekinformatie" wordt gestart)

• info project bij een klik in de kolom project/regel (de functie "ItsClean Projecten" wordt 
gestart)

Het starten van de dialoog om één of meerdere openstaande posten of projectdetails te 
selecteren kan ook worden geinitieerd d.m.v. een dubbelklik in de factuur/project-kolom.

De omschrijving van elke boekingsregel wordt initieel gevuld met de omschrijving van het 
boekstuk en kan naar eigen inzicht worden gewijzigd. Indien een verkoop- of inkoop-factuur 
als tegenboeking wordt geselecteerd dan wordt de omschrijving automatisch samengesteld 
aan de hand van de bijbehorende relatiegegevens.

Indien de dagboekfunctie niet geopend is voor wijziging kunnen de info-commando's wel 
worden gebruikt.
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De dialoog voor het selecteren van openstaande posten ziet er als volgt uit :

Bij de dialoog worden zowel debiteuren- als crediteuren-facturen gepresenteerd. De 
presentatie vindt standaard plaats op basis van ouderdom van de posten. De tabellen kunnen 
op de gebruikelijke met een muisklik op de gewenste kolom (of kolommen) omgesorteerd 
worden.

De selectie op uitsluitend open posten staat initieel aan, de datum m.b.t. ouderdom wordt 
bepaald aan de hand van de boekingsdatum van het boekstuk (3 maanden ouderdom). Beide 
selectiecriteria kunnen worden gewijzigd en resulteren onmiddelijk in een nieuwe lijst.

Bij het starten van de dialoog bepaalt het systeem het actuele tabblad aan de hand van het 
feit of er sprake is van een debetboeking of een creditboeking. Tevens zoekt het systeem naar 
een openstaande post welke exact voldoet aan de boeking en selecteert die post automatisch 
(moet nog wel worden aangevinkt). Dit mechanisme werkt uiteraard uitsluitend indien de kas- 
of bank-boeking per openstaande post wordt uitgevoerd.

Bij de dialoog kunnen zowel meerdere posten debiteuren als posten crediteuren worden 
geselecteerd. In kop van het venster wordt de som van de geselecteerde posten getoond.

Bij accoordverklaring worden de geselecteerde posten automatisch als tegenboeking in het 
boekstuk opgenomen. Indien de omschrijving van het boekstuk nog niet is ingevuld zal de 
omschrijving van de eerste debiteurenontvangst of crediteurenbetaling worden toegepast. 
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De dialoog voor het selecteren van projectregels ziet er als volgt uit :

In het dialoogscherm worden in de bovenste lijst de projecten gepresenteerd en in de onderste 
lijst enkele details van het geselecteerde project. De lijst met projecten kan gefilterd worden 
op status (actief, niet actief) en groep (afhankelijk van de gedefinieerde projectgroepen).

Bij accoordverklaring worden de geselecteerde (aangevinkte) posten automatisch als 
tegenboeking (zonder bedrag) in het boekstuk opgenomen met als grootboekrekening de 
laatst gebruikte rekening en als omschrijving de naam van de klant, de omschrijving van de 
projectregel en de code en bijbehorende omschrijving van de projectsoort.

Gebruikershandleiding AaFinancieel, versie 1.60 22



Gedurende de boekingsgang en bij het afsluiten van het boekstuk kunnen de volgende 
foutmeldingen optreden :

• geen geldig boekjaar aanwezig

• boekdatum buiten lopend boekjaar 

• dagboek reeds in gebruik

• boekstuk bestaat niet

• automatisch gegenereerd boekstuk mag niet gewijzigd worden

• boekstuk van afgesloten boekjaar kan niet gewijzigd worden

• saldo van de boeking is niet nul 

• geen crediteur geselecteerd

• geen debiteur geselecteerd

• openstaande post reeds in gebruik

• factuurnummer niet ingevuld

• factuurnummer komt reeds voor bij deze crediteur

• op deze inkoopfactuur zijn reeds betalingen geboekt

• factuurnummer komt reeds voor bij deze debiteur

• op deze verkoopfactuur zijn reeds betalingen geboekt

• omschrijving van boekstuk ontbreekt

• geen grootboekrekening geselecteerd

Indien bij het afsluiten van het boekstuk boekingsregels aanwezig zijn zonder bedrag dan 
wordt hiervan melding gemaakt :

Indien er sprake is van een vergissing kan de boeking alsnog voltooid worden, anders wordt de 
transactie afgesloten met verwijdering van de nulregels.
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Een boekstuk kan in zijn geheel verwijderd worden op voorwaarde dat :

1. de boekdatum binnen het lopende boekjaar valt

2. er geen sprake is van een automatisch gegenereerd boekjaar

3. er bij een verkoopfactuur (dagboek verkoop) geen ontvangsten geregistreerd zijn

4. er bij een inkoopfactuur (dagboek inkoop) geen betalingen geregistreerd zijn

5. er geen informatie door andere programmatuur of gebruikers bezet is

Ter afronding van de transactie wordt om een bevestiging gevraagd :
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Grootboekinformatie

Met deze programmafunctie kan inzage worden verkregen in alle grootboekmutaties, zowel op 
het scherm als op papier.

Het grootboekrekeningnummer kan worden ingetoetst of worden opgezocht en er kan op de 
gebruikelijke wijze door de rekeningen worden gebladerd. Het boekjaar is initieel het lopende 
boekjaar. Met refresh (<F5>) kunnen de gegevens van een rekening worden ververst.

Per rekening worden de saldi getoond en minimaal de som van de mutaties per maand. De 
mutaties kunnen worden geexpandeerd naar totalen per dag en eventueel naar de individuele 
mutaties. Het expanderen vindt plaats via de techniek van de treeview (boomstructuur). 

De treeview kan handmatig worden gestuurd of automatisch via de twee keuzes "Toon 
dagtotalen" en "Toon dagtotalen en mutaties".

Met een dubbelklik in de grid kan aanvullende informatie worden opgevraagd :

• debiteureninformatie via een dubbelklik in de omschrijvingskolom indien er sprake is 
van een verkoopfactuurmutatie (de functie "Debiteureninformatie" wordt gestart)

• crediteureninformatie via een dubbelklik in de omschrijvingskolom indien er sprake is 
van een inkoopfactuurmutatie (de functie "Crediteureninformatie" wordt gestart)

• factuur- resp. project-informatie via een dubbelklik in de factuur/ref-kolom indien er 
sprake is van een inkoop- of verkoopfactuur (de ADF Viewer wordt gestart) resp. een 
koppeling met ItsClean projecten

• dagboekinformatie via een dubbelklik in de boekstukkolom (de functie "Dagboeken" 
wordt gestart)

Gebruikershandleiding AaFinancieel, versie 1.60 25



Via het tweede tabblad kunnen een aantal overzichten worden opgemaakt en desgewenst 
afgedrukt via de ADF Viewer.

De mogelijke selecties hangen af van het gekozen overzicht :

1. bij het mutatieoverzicht kunnen de periode en rekeningreeks geselecteerd worden

2. bij het boekingsverslag kunnen de periode en het dagboek gekozen worden

3. bij de kolommenbalans kan de periode gekozen worden en kan aangegeven worden dat 
ook de proef/saldi-gegevens opgemaakt moeten worden

4. auditfile : nog niet geimplementeerd
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De overzichten worden opgemaakt met behulp van de standaard Aadres-faciliteit "Flexibele 
Documenten". De documentdefinitie voor het mutatieoverzicht moet worden vastgelegd met 
toegangssleutel "fingrbmutaties". Alle velden uit de tabellen "finrekening", "finmutatie" en 
"finboekstuk" zijn beschikbaar voor opmaken. Bovendien zijn de volgende extra velden 
beschikbaar :

w_fin|debet1 (totaal debet per rekening)

w_fin|credit1 (totaal credit per rekening)

w_fin|debet2 (totaal generaal debet)

w_fin|credit2 (totaal generaal credit)

w_fin|saldo (saldo van de rekening)

Indien er een referentie naar een projectdetail van ItsClean aanwezig is en geen 
factuurreferentie dan wordt het veld “FactuurRef” overschreven door “ProjRef”.

Ten behoeve van het opmaken van het overzicht zijn de volgende groepen gedefinieerd :

Groep Omschrijving en bijzonderheden

h Header

h1 Header voor rekening

d1 Detail per mutatie

d2 Detail voor totalen per rekening

d3 Detail voor de totalen generaal
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Voorbeeld van een mutatieoverzicht :

Bovenstaand document is tot stand gekomen m.b.v. de onderstaande Document Definitie :
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De documentdefinitie voor het boekingsverslag moet worden vastgelegd met toegangssleutel 
"finboekverslag". Alle velden uit de tabellen "findagboek", "finrekening", "finmutatie" en 
"finboekstuk" zijn beschikbaar voor opmaken.

Ten behoeve van het opmaken van het overzicht zijn de volgende groepen gedefinieerd :

Groep Omschrijving en bijzonderheden

h Header

d1 Detail per boekstuk

d2 Detail per boekingsregel

Voorbeeld van een boekingsverslag :

Bovenstaand document is tot stand gekomen m.b.v. de onderstaande Document Definitie :
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De documentdefinitie voor de kolommenbalans moet worden vastgelegd met toegangssleutel 
"finkolommen" en voor de proef/saldi-balans met toegangssleutel "finproefsaldi". Alle velden 
uit de tabellen "fingroep" en "finrekening" zijn beschikbaar voor opmaken. Bovendien zijn de 
volgende extra velden beschikbaar :

w_fin|debet1 (totaal debet proef/saldi)

w_fin|debet2 (totaal debet balans)

w_fin|debet3 (totaal debet V&W)

w_fin|credit1 (totaal credit proef/saldi)

w_fin|credit2 (totaal credit balans)

w_fin|credit3 (totaal credit V&W)

Ten behoeve van het opmaken van het overzicht zijn de volgende groepen gedefinieerd :

Groep Omschrijving en bijzonderheden

h Header

g1 Start groep level 1

g2 Start groep level 2

g3 Start groep level 3

d Detailgegevens

t1 Totalen level 1

t2 Totalen level 2

t3 Totalen level 3

Voorbeeld eerste blad met het begin van de balansrekeningen :

Gebruikershandleiding AaFinancieel, versie 1.60 30



Voorbeeld vervolgblad met het begin van de verlies- en winstrekeningen :

Voorbeeld laatste blad met totalen en saldo winst :
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Bovenstaand document is tot stand gekomen m.b.v. de onderstaande Document Definitie :
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Grootboekrapportage

Met deze programmafunctie kunnen, naar eigen inzicht van de gebruiker, rapporten op basis 
van de beschikbare grootboekmutaties vervaardigd worden. Met de functie kunnen de 
rapporten zowel gedefinieerd (tab 1) als uitgevoerd (tab 2) worden.

De toegangssleutel tot een rapport moet een unieke waarde bevatten maar kan verder vrij 
bepaald worden. Een rapport kan van een omschrijving en een titel worden voorzien. De 
omschrijving is bedoeld als toelichting op de functie van het rapport, de titel kan worden 
gebruikt voor het actueel opmaken van het rapport en kan bij het uitvoeren worden gewijzigd. 
Verder wordt een rapport voor het opmaken aan een document definitie gekoppeld.

De standaard navigatie- en bedieningsknoppen zijn bij het onderhoud van de rapporten van 
toepassing. Als aanvulling op de standaard "save"-functie (<F6>) is "saveas" (<SHIFT><F6>) 
geimplementeerd.

Een record wordt voor wijziging geopend en kan onder een andere toegangssleutel worden 
opgeslagen. De detailgegevens (elementen) van het oorspronkelijke record worden gekopieerd 
naar het nieuwe rapport. 

Om te vermijden dat de details van het oorspronkelijke rapport onbedoeld worden gewijzigd is 
het aan te raden om het rapport eerst voor wijziging te openen, dan op te slaan onder een 
andere sleutel en vervolgens opnieuw te openen voor wijziging.

De grid kan in importmode worden gezet (zie beschrijving van de grid in het algemeen) om 
gegevens via een CSV-bestand te importeren.
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Bij het onderhoud van de detailgegevens geldt het volgnummer als sleutelgegeven dat uniek 
binnen het document moet zijn. Bij het invoeren van een nieuwe regel moet eerst het 
volgnummer worden bekendgemaakt. Een eenmaal ingevoerd volgnummer kan gewijzigd 
worden op voorwaarde dat het geen duplicaat oplevert.

Met de <INSERT>-toets kunnen regels worden tussengevoegd. Met <DELETE> kan opdracht 
tot verwijderen van een regel worden gegeven, gevolgd door de dialoog :

Bij de details van het rapport worden berekeningen en/of teksten en/of documentbewerkingen 
vastgelegd. 

Rekening / register

Er kunnen individuele rekeningen, reeksen rekeningen (van – t/m) en registers worden 
gespecificeerd. 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 laatst 
gespecificeerde grootboekrekening. 

Modificatie

Met de “-”=modificatie kan het teken van het berekende regelsaldo worden omgedraaid.

Register

Hiermee kan de waarde van het regelsaldo in een van de registers “r0” t/m “r9” worden gevuld 
(“=rX”), worden opgeteld (“+rX”) of worden afgetrokken (“-rX”).

Groep

Dit betreft de groep in de documentdefinitie. Indien geen groep is ingevuld wordt vanuit de 
betreffende regel geen documentinformatie gegenereerd.
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Bij het uitvoeren van het rapport kan een datumreeks worden gekozen en kan de standaard 
titel van het rapport worden aangepast.

Voor het opmaken van het rapport zijn alle velden uit de tabellen "finreport" (rapport header), 
“finrepdetail” (rapport detail),  "finrekening" (grootboekrekening) en 
“finmutatie” (grootboekmutatie) beschikbaar. 

Bovendien zijn de volgende extra velden beschikbaar :

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)

Het voorbeeld op de volgende bladzijde wordt standaard geleverd bij de installatie van Aadres 
en AaFinancieel. 
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Voorbeeld van een grootboekrapport :

Bovenstaand document is tot stand gekomen m.b.v. de onderstaande Document Definitie :
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Aangifte omzetbelasting

Deze programmafunctie is ten dele een afgeleide van de functie “Grootboekrapportage” met 
als specifiek doel om vanuit de grootboekmutaties informatie te verzamelen om een BTW- 
aangifte in XML-formaat te vervaardigen. Vervolgens kan deze aangifte naar de belastingdienst 
worden verzonden via het Internet.

Het periodieke proces van aangifte verloopt grotendeels automatisch. Zowel m.b.t. het 
verzamelen van de gegevens als het transport van die gegevens moeten enige 
voorbereidingen worden getroffen. 

Op de eerste tab wordt de gegevensverzameling gedefinieerd, de tweede tab geeft inzicht in 
de communicatie met de belastingdienst en via de derde tab kunnen communicatie-parameters 
worden vastgelegd en andere voorbereidende acties worden uitgevoerd.

De toegangssleutel tot een aangifte bestaat uit 6 cijfers : 4 cijfers voor het jaar en 2 voor de 
periode van aangifte. Aangifte “000000” is het sjabloon voor alle aangiftes. Dit sjabloon wordt 
bij de installatie van AaFinancieel geimporteerd zonder vermelding van de actuele 
rekeningnummers en kan vervolgens naar eigen inzicht gewijzigd worden, met name voor het 
inbrengen van de van toepassing zijnde grootboekrekeningnummers.

De standaard navigatie- en bedieningsknoppen zijn bij het onderhoud van de rapporten van 
toepassing. De grid kan in importmode worden gezet (zie beschrijving van de grid in het 
algemeen) om gegevens via een CSV-bestand te importeren. 
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In de header van het sjabloon moeten het omzetbelastingnummer (9 cijfers met 11-proef, 
letter “B” en een volgnummer van 2 cijfers zijnde niet nul) en het aangiftetype worden 
ingevoerd. Het aangiftetype kan zijn : kalendermaand, kalenderkwartaal, boekjaarkwartaal te 
beginnen in februari, mei, augustus of november, boekjaarkwartaal te beginnen in maart, juni, 
september of december en geheel jaar.

Bij de details van de aangifte worden de gegevens om tot een aangifte te komen vastgelegd in 
een aantal kolommen.

Rubriek en code

Een hoofdrubriek is door de belastingdienst gedefinieerd met een cijfer, een subrubriek met 
een cijfer en een letter. Door AaFinancieel is een code toegevoegd welke aangeeft of er 
sprake is van tekst (bij een hoofdrubriek), een omzetbedrag of een belastingbedrag. Rubriek 
en code moet een unieke combinatie vormen.

Omschrijving van de rubriek

Deze behoeft niet ingevoerd te worden en betreft uitsluitend een toelichting op de betekenis 
van de rubriek.

Bedrag

Het omzet- of belastingbedrag kan niet worden ingevoerd bij een sjabloon en wordt normaliter 
door het systeem berekend aan de hand van de overige gegevens. 

Rekeningen

Er kunnen individuele rekeningen en/of reeksen rekeningen (van – t/m) worden 
gespecificeerd. Mogelijke foutmelding : “Specifikatie van rekening(en) niet correct !”.

Operator

De mogelijke bewerkingen zijn : geen, crediteren omzet, debiteren omzet, crediteren 
belasting, debiteren belasting en totaal belasting. Bij het crediteren van omzet of belasting 
worden het teken van het verzamelde bedrag omgedraaid. Bij het crediteren en debiteren van 
omzet is uitsluitend sprake van omzetregistratie, bij de het crediteren en debiteren van 
belasting wordt de de bedragen gecumuleerd, bij totaal belasting wordt het gecumuleerde 
bedrag geregistreerd.

XML Tag

Dit betreft de letterlijke “XML Tag” zoals die in de electronische aangifte moet worden 
opgenomen. Normaliter is het niet wenselijk om hier modificaties in aan te brengen. 
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Bij het opslaan van het sjabloon worden een aantal controles uitgevoerd en kunnen de 
volgende foutmeldingen optreden :

• XMLTag moet ingevuld worden

• Rekeningen bij tekstrubriek niet toegestaan

• Operator bij tekstrubriek niet toegestaan

• Omzetbelastingnummer niet correct

Via de derde tab kunnen communicatie-parameters worden vastgelegd en andere 
voorbereidende acties worden uitgevoerd.

Ter voorbereiding van de eerste aangifte moeten de volgende acties worden uitgevoerd :

1. Bij AaRiverside moet additionele software worden opgehaald via automatische 
downloading via het Internet.

2. Bij DigiNotar moet een electronische certificaat van de belastingdienst worden 
opgehaald via automatische downloading.

3. Bij de belastingdienst moet een elektronische handtekening (PIN), behorende bij het 
omzetbelastingnummer worden gedeponeerd. Via de knop “Formulier Elektronische 
handtekening ophalen” wordt een formulier van de belastingdienst via de webbrowser 
gepresenteerd. De gewenste gegevens moeten worden ingevuld en afgedrukt en 
moeten per klassieke post worden verzonden.
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4. Bij de belastingdienst moet een aanmeldingsformulier voor elektronisch berichten-
verkeer worden ingediend. Het formulier kan door deze programmafunctie worden 
afgedrukt (Document Definitie “finaanmeldenebv”), moet worden ingevuld en per 
klassieke post worden verzonden.

5. De gegevens welke door de belastingdienst worden aangereikt n.a.v. de aanmelding 
alsmede de gedeponeerde PIN moeten worden ingevuld bij de parameters (de 
standaardgegevens zijn al ingevuld).
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Periodieke aangifte

Nadat alle grootboekmutaties van de betreffende aangifteperiode zijn ingevoerd kan een 
nieuwe aangifte worden aangemaakt. Aan de hand van de vorige aangifte en het gekozen 
aangiftetype wordt door het systeem een nieuwe aangifte aangemaakt. De periode kan zijn :

• 01 t/m 12 voor kalendermaand

• 21, 24, 27, 30 voor kalenderkwartaal

• 22, 25, 28, 31 voor boekjaarkwartaal feb/mei/aug/nov

• 23, 26, 29, 32 voor boekjaarkwartaal mrt/jun/sep/dec

• 40 voor geheel jaar

Het aangiftetijdvak wordt gevisualiseerd onder de rubriek “Belastingjaar en tijdvak”. De initiële 
status van de aangifte is “aangemaakt”, de bedragen zijn nog niet ingevuld.

Met de knop “Prepareer” worden de gegevens verzameld en opgeslagen in het door de 
belastingdienst gewenste formaat, de status van de aangifte wordt “geprepareerd” en kan 
verzonden worden.

Met de knop “Verzenden” wordt de informatie aan de belastingdienst aangeboden. Indien er 
geen problemen optreden wordt de status “verzonden” en kan het antwoord van de 
belastingdienst ontvangen worden. De transactie wordt automatisch afgesloten. Mogelijke 
foutmeldingen in deze fase zijn :

• Probleem bij voorbereiding bericht

• Kan geen verbinding met de mailserver (SMTP) van de belastingdienst maken 

• Communicatie met de mailserver (SMTP) van de belastingdienst niet gelukt

De verwerking bij de belastingdienst vergt meestal minder dan een minuut. Om te kijken of de 
aangifte is geaccepteerd of dat er technische of inhoudelijke problemen met de aangifte zijn 
opgetreden kan de mailbox bij de belastingdienst automatisch ingezien worden met de knop 
“Ontvang berichten van de belastingdienst”. Indien er (nog) geen berichten beschikbaar zijn 
volgt de melding :

 

Bij onderhoud aan het automatiseringsysteem van de belastingdienst komt het wel eens voor 
dat de gebruikelijke “kleine minuut” uitloopt naar een aantal uren. 
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Indien de aangifte technisch en inhoudelijk is geaccepteerd volgt de melding :

  

AaFinancieel is ingericht om eventueel uitgestelde berichten van de belastingdienst te 
verwerken. Indien er nog andere berichten beschikbaar zijn volgt de melding :

Na acceptatie wordt de status “geaccepteerd” waarna de aangifte niet meer gewijzigd kan 
worden. 

Bij het ontvangen van berichten kunnen de volgende problemen optreden :

• Kan geen verbinding met de mailserver (IMAP4) van de belastingdienst maken

• Communicatie met de mailserver (IMAP4) van de belastingdienst niet gelukt

• Probleem met nieuw bericht

• Probleem met aangifte

• Onverwacht probleem met aangifte

Indien de aangifte technisch of inhoudelijk niet is geaccepteerd volgt de melding :
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Ingeval van technische (XML) of inhoudelijke problemen met de aangifte wordt enige 
informatie op het tweede tabblad weergegeven. 

De leverancier van AaFinancieel dient in zulke situaties geraadpleegd te worden m.b.t. de te 
ondernemen vervolgacties.

NB. De systeembeheerder “sysman” heeft extra bevoegdheden bij het onderhouden van 
aangiftes : de communicatie-parameters, de detailgegevens van een aangifte en de status van 
een aangifte kunnen gewijzigd worden door de systeembeheerder.
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Debiteureninformatie

Met deze programmafunctie kan inzage worden verkregen in alle debiteurenmutaties, zowel op 
het scherm als op papier.

De debiteur wordt benaderd op basis van de sleutel van de relatie. Er kan op de gebruikelijke 
wijze door de relaties worden gebladerd. De lijst met factuurinformatie kan op de gebruikelijke 
wijze (<F5>) worden ververst. Van de debiteur worden alle openstaande en voormalige 
openstaande posten in omgekeerde datumvolgorde getoond. De relaties welke geselecteerd 
kunnen worden hangen af van de inhoud van de parameter "di01". Bij "di01=0" kunnen alle 
relaties worden geselecteerd, bij "di01=1" alleen de relaties waarbij een DebiteurId is 
ingevuld. 

Een koppeling naar relatiebeheer wordt tot stand gebracht via een onderstreepte en blauwe 
naam, een enkelvoudige klik is voldoende om de gegevens van de relatie te laten zien.

Met een dubbelklik in de grid kan aanvullende informatie worden opgevraagd :

• factuurinformatie via een dubbelklik in de factuurnummerkolom (de ADF Viewer wordt 
gestart)

• dagboekinformatie via een dubbelklik in de factuurdatum- of betaaldatum-kolom (de 
functie "Dagboeken" wordt gestart)

De kolom “dispuut” kan naar eigen inzicht gemuteerd worden. Open posten met een dispuut 
worden niet aangemaand.

De keuze "Toon deelbetalingen" kan aangeklikt worden om gedetailleerd inzicht in het 
betalingsgedrag te verkrijgen, het opbouwen van de lijst zal dan wel meer tijd in beslag 
nemen.
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Op het tweede tabblad worden alle openstaande posten van alle debiteuren getoond.

Met een dubbelklik in de relatie- of telefoon-kolom wordt de eerste tab van de relatiegegevens 
voor de debiteur geactiveerd. Een dubbelklik in de factuurnummerkolom activeert de ADF 
Reader met de gekozen factuur (indien beschikbaar). Een dubbelklik in de factuurdatum- of 
openstaandbedrag-kolom opent het dagboek verkopen.

De lijst met openstaande posten kan op de gebruikelijke wijze met <F5> worden ververst.
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Via het derde tabblad kunnen een aantal overzichten worden opgemaakt en desgewenst 
afgedrukt via de ADF Viewer.

De mogelijke selecties hangen af van het gekozen overzicht :

1. bij het mutatieoverzicht kan de periode en de reeks debiteuren worden gekozen en kan 
gekozen worden voor een overzicht met uitsluitend openstaande posten en/of een 
ouderdomsanalyse; indien de parameter “di03=1” dan wordt per factuur gecontroleerd 
of de betalingsinformatie aansluit bij de mutaties in het grootboek; indien er geen 
aansluiting is dan wordt het verschil gerapporteerd via het veld “w_fin|saldo”

2. bij de aanmaningen kan de periode en de reeks debiteuren worden gekozen en kan een 
peildatum worden ingesteld; per debiteur kan de code aanmaning (0=aanmanen) en 
het aantal betaaldagen worden ingesteld; de standaard betaaltermijn wordt ingesteld 
met de parameter “di05” (standaard 14) en het maximum aantal aanmaningen met 
“di04” (standaard 3); openstaande posten met een dispuut worden niet aangemaand; 
de standaard waarde van de keuze of de aanmaningen gearchiveerd moeten worden 
kan worden ingesteld met de parameter "di02"

3. omzetoverzicht : nog niet geimplementeerd

De overzichten worden opgemaakt met behulp van de standaard Aadres-faciliteit "Flexibele 
Documenten". 
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De documentdefinitie voor het mutatieoverzicht moet worden vastgelegd met toegangssleutel 
"findebmutaties". Alle velden uit de tabellen "relmain" (gegevens van de relatie/debiteur) 
“finmutatie” (gegevens van de ontvangst) en "findebop" (openstaande post) zijn beschikbaar 
voor opmaken. Bovendien zijn de volgende extra velden beschikbaar :

w_fin|openstaand (openstaand bedrag van de post)

w_fin|debet1 (totaal facturen klant)

w_fin|credit1 (totaal openstaand klant)

w_fin|debet2 (totaal generaal facturen)

w_fin|credit2 (totaal generaal openstaand)

w_fin|ouderdom (ouderdom van de post in dagen)

w_fin|tot1 (totaal openstaand klant t/m 30 dagen)

w_fin|tot2 (totaal openstaand klant 31-60 dagen)

w_fin|tot3 (totaal openstaand klant 61-90 dagen)

w_fin|tot4 (totaal openstaand klant ouder dan 90 dagen)

w_fin|tot1t (totaal generaal openstaand t/m 30 dagen)

w_fin|tot2t (totaal generaal openstaand 31-60 dagen)

w_fin|tot3t (totaal generaal openstaand 61-90 dagen)

w_fin|tot4t (totaal generaal openstaand ouder dan 90 dagen)

Ten behoeve van het opmaken van het document zijn de volgende groepen gedefinieerd :

Groep Omschrijving en bijzonderheden

h Header nieuw blad

h1 Header debiteur

d Detail openstaande post

d1 Detail ontvangst

t1 Totaal debiteur

t1oud Totaal debiteur ouderdomsanalyse

t2 Totaal generaal

t2oud Totaal generaal ouderdomsanalyse

Het voorbeeld op de volgende bladzijde wordt standaard geleverd bij de installatie van Aadres 
en AaFinancieel. 
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Voorbeeld van een mutatieoverzicht :

Bovenstaand document is tot stand gekomen m.b.v. de onderstaande Document Definitie :
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De documentdefinitie voor de aanmaningen moet worden vastgelegd met toegangssleutel 
"finaanmaning". Alle velden uit de tabellen "relmain" en "findebop" zijn beschikbaar voor 
opmaken. Bovendien zijn de volgende extra velden beschikbaar :

w_fin|totaal (openstaand bedrag van de post)

w_fin|saldo (totaal openstaand bedrag)

w_fin|ouderdom (ouderdom van de post in dagen)

w_fin|facadres (samengesteld adres van de debiteur)

Ten behoeve van het opmaken van het document zijn de volgende groepen gedefinieerd :

Groep Omschrijving en bijzonderheden

h Header

h1 Aanhef van de aanmaning

h2 Header na de aanhef en op vervolgblad

d Detail per openstaande post

f Footer

Voorbeeld van een aanmaning :
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Bovenstaand document is tot stand gekomen m.b.v. de onderstaande Document Definitie :
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Crediteureninformatie

Met deze programmafunctie kan inzage worden verkregen in alle crediteurenmutaties, zowel 
op het scherm als op papier.

De crediteur wordt benaderd op basis van de sleutel van de relatie. Er kan op de gebruikelijke 
wijze door de relaties worden gebladerd. De lijst met factuurinformatie kan op de gebruikelijke 
wijze (<F5>) worden ververst. Van de crediteur worden alle openstaande en voormalige 
openstaande posten in omgekeerde datumvolgorde getoond. 

De relaties welke geselecteerd kunnen worden hangen af van de inhoud van de parameter 
"ci01". Bij "ci01=0" kunnen alle relaties worden geselecteerd, bij "ci01=1" alleen de relaties 
waarbij een CrediteurId is ingevuld (al dan niet automatisch). 

Een koppeling naar relatiebeheer wordt tot stand gebracht via een onderstreepte en blauwe 
naam, een enkelvoudige klik is voldoende om de gegevens van de relatie te laten zien.

Met een dubbelklik in de grid kan aanvullende informatie worden opgevraagd :

• factuurinformatie via een dubbelklik in de factuurnummerkolom (de ADF Viewer wordt 
gestart)

• dagboekinformatie via een dubbelklik in de factuurdatum- of betaaldatum-kolom (de 
functie "Dagboeken" wordt gestart)

De keuze "Toon deelbetalingen" kan aangeklikt worden om gedetailleerd inzicht in het 
betalingsgedrag te verkrijgen, het opbouwen van de lijst zal dan wel meer tijd in beslag 
nemen.
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Op het tweede tabblad worden alle openstaande posten van alle crediteuren getoond.

Met een dubbelklik in de relatie- of telefoon-kolom wordt de eerste tab van de relatiegegevens 
voor de crediteur geactiveerd. Een dubbelklik in de factuurnummerkolom activeert de ADF 
Reader met de gekozen factuur (indien beschikbaar). Een dubbelklik in de factuurdatum- of 
openstaandbedrag-kolom opent het dagboek inkopen.

De lijst met openstaande posten kan op de gebruikelijke wijze met <F5> worden ververst.
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Via het derde tabblad kunnen een aantal overzichten worden opgemaakt en desgewenst 
afgedrukt via de ADF Viewer.

De mogelijke selecties hangen af van het gekozen overzicht :

1. bij het mutatieoverzicht kan de periode en de reeks crediteuren worden gekozen en kan 
gekozen worden voor een overzicht met uitsluitend openstaande posten en/of een 
ouderdomsanalyse; indien de parameter “ci03=1” dan wordt per factuur gecontroleerd 
of de betalingsinformatie aansluit bij de mutaties in het grootboek; indien er geen 
aansluiting is dan wordt het verschil gerapporteerd via het veld “w_fin|saldo”

2. automatische betalingen : zie volgende bladzijde

3. omzetoverzicht : nog niet geimplementeerd

De overzichten worden opgemaakt met behulp van de standaard Aadres-faciliteit "Flexibele 
Documenten". 
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In de grid op het vierde tabblad kunnen de geselecteerde crediteurenbetalingen gemuteerd 
worden.

De selectie van de posten wordt uitgevoerd op basis van de factuurdatum en de peildatum op 
de derde tab. Met de keuze in de eerste kolom van de lijst kan de selectie worden verfijnd. Een 
dubbelklik in de relatie resulteert in het tonen van alle gegevens van die relatie, een dubbelklik 
op het factuurnummer laat de factuur zien (indien de factuur is ingelezen).

Indien op de derde tab gekozen wordt voor automatische betalingen met de knop “Maak 
document/batch” zal het systeem melden :

 

Als er geen posten geselecteerd zijn dan wordt dit gemeld. De verdere afhandeling van de 
betalingen wordt uitgevoerd met de functie “Automatische betalingen”, deze functie wordt 
automatisch gestart.
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De documentdefinitie voor het mutatieoverzicht moet worden vastgelegd met toegangssleutel 
"fincremutaties". Alle velden uit de tabellen "relmain" (gegevens van de relatie/crediteur) 
“finmutatie” (gegevens van de betaling) en "fincreop" (openstaande post) zijn beschikbaar 
voor opmaken. Bovendien zijn de volgende extra velden beschikbaar :

w_fin|openstaand (openstaand bedrag van de post)

w_fin|debet1 (totaal facturen leverancier)

w_fin|credit1 (totaal openstaand leverancier)

w_fin|debet2 (totaal generaal facturen)

w_fin|credit2 (totaal generaal openstaand)

w_fin|ouderdom (ouderdom van de post in dagen)

w_fin|tot1 (totaal openstaand leverancier t/m 30 dagen)

w_fin|tot2 (totaal openstaand leverancier 31-60 dagen)

w_fin|tot3 (totaal openstaand leverancier 61-90 dagen)

w_fin|tot4 (totaal openstaand leverancier ouder dan 90 dagen)

w_fin|tot1t (totaal generaal openstaand t/m 30 dagen)

w_fin|tot2t (totaal generaal openstaand 31-60 dagen)

w_fin|tot3t (totaal generaal openstaand 61-90 dagen)

w_fin|tot4t (totaal generaal openstaand ouder dan 90 dagen)

Ten behoeve van het opmaken van het document zijn de volgende groepen gedefinieerd :

Groep Omschrijving en bijzonderheden

h Header nieuw blad

h1 Header crediteur

d Detail openstaande post

d1 Detail betaling

t1 Totaal crediteur

t1oud Totaal crediteur ouderdomsanalyse

t2 Totaal generaal

t2oud Totaal generaal ouderdomsanalyse

Het voorbeeld op de volgende bladzijde wordt standaard geleverd bij de installatie van Aadres 
en AaFinancieel. 
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Voorbeeld van een mutatieoverzicht :

Bovenstaand document is tot stand gekomen m.b.v. de onderstaande Document Definitie :
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Onderhoud orders

Het hoofdscherm van AaFinancieel "Onderhoud Orders" is onderverdeeld in een kop met 
relatie- en adresgegevens en een tabcontrol met een vijftal tabs :

1. (niet zichtbaar, gereserveerd voor toekomstige toepassing)

2. Lopende orders met globale gegevens

3. Order details met hoeveelheden en prijzen

4. Order historie met gefactureerde orders

5. Teksten en prijzen

In de titlebar van het window worden de klantnaam, het ordernummer en de referentie van de 
klant getoond.

De voorwaartse en achterwaartse navigatie is afhankelijk van de gekozen tab, bij tab 2, 4 en 5 
wordt gebladerd op klantsleutel, bij tab 4 op ordernummer.
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Bij een commando tot aanmaken van een nieuwe order wordt om een bevestiging gevraagd :

Bij bevestiging wordt het ordernummer automatisch bepaald en wordt boven in de grid een 
nieuwe regel tussengevoegd en geopend voor wijziging.

Behoudens de adresgegevens (klant, factuuradres en contactpersoon), wordt alle onderhoud 
direct in de grids uitgevoerd. De rubrieken Extra1, Extra2 en Extra3 kunnen vrij toegepast 
worden bijv. voor extra rubrieken in de kop of de voet van de factuur. De extra rubrieken 
kunnen naar eigen inzicht gelabeld worden via de parameters "lx01", "lx02" en "lx03".

Een koppeling naar relatiebeheer wordt tot stand gebracht via een onderstreepte en blauwe 
naam, een enkelvoudige klik is voldoende om de gegevens van de relatie te laten zien.

Een relatie kan op de gebruikelijke wijze worden ingetoetst of opgezocht via de editboxes 
behorende bij de rubrieken "klant", "factuuradres" en  "contactpersoon". Bij "klant" kan de 
relatie ook worden opgespoord via een uitgebreid en zelf in te delen zoekvenster dat kan 
worden geactiveerd met de "find"-button in de knoppenbalk, zie Gebruikershandleiding 
AaRelatie.

Een nieuwe relatie kan worden toegevoegd met de button :

en een bestaande relatie kan worden gewijzigd met de button :

Bij het gebruik van deze functies moet eerst de relatiesleutel worden ingevoerd (of opgezocht) 
waarna de programmafunctie "Relatiebeheer" wordt gestart met beperkte functionaliteit. Bij 
het afsluiten van het relatiebeheer worden de relatiegegevens automatisch naar het 
orderonderhoud teruggekoppeld.

Deze faciliteit heeft extra toegevoegde waarde bij toepassing in een omgeving waarbij een 
medewerker niet de bevoegdheid heeft om het relatiebeheer volledig uit te voeren. Zie verder 
bij "Bevoegdheden".
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Een bestaande order kan na selectie in de grid geopend worden voor onderhoud m.b.v. de 
onderhoudsknop in de knoppenbalk of met een dubbelklik in de grid. De velden "datum" en 
"referentie klant" kunnen rechtstreeks in de grid gewijzigd worden, het factuuraadres en de 
contactpersoon via de daarvoor bestemde editboxen met speciale dialoog :

Met een dubbelklik wordt het gewenste factuuradres of de gewenste contactpersoon 
geselecteerd.

Met de print-button of de button "Maak factuur" wordt een directe koppeling met de 
factureringsfunctie tot stand gebracht waarbij de programmatuur voor de selectie van de juiste 
order zorgt.

Een nog niet gefactureerde order kan onder alle omstandigheden verwijderd worden met de 
delete-button in de knoppenbalk. Er zal om een bevestiging gevraagd worden :

Met de refresh-button of <F5> kunnen de lijsten met lopende orders en de order historie 
ververst worden.

Met de "Print order" button kan een document worden opgemaakt volgens de geselecteerde 
document definitie. Met deze faciliteit kunnen b.v. afleverbonnen worden vervaardigd. De lijst 
met documentdefinities wordt bepaald a.d.h.v. de parameter "fo01" waarin de prefix van de 
reeks definities wordt vastgelegd. Bij de installatie van Aadres en AaFinancieel wordt het 
document "finorder" standaard meegeleverd wat bedoeld is als een sjabloon voor de gewenste 
documenten.

Gebruikershandleiding AaFinancieel, versie 1.60 59



Gedurende de loop van een transactie (bij aanmaken en wijzigen van een order dus) kunnen 
ook de detailregels onderhouden worden. Het venster (tab 3) ziet er als volgt uit :

De regels van een order kunnen op eenvoudige wijze ingevoerd worden door in de gewenste 
kolommen de gewenste waarden in te toetsen; alle kolommen kunnen gewijzigd worden. Het 
intoetsen van de artikelsleutel wordt ondersteund door een lookup-venster. Bij het intoetsen 
van een hoeveelheid of prijs zal het bedrag automatisch berekend worden, bij het intoetsen 
van een bedrag worden hoeveelheid en prijs op nul gezet.

Het invullen van de grootboekrekening is optioneel. Indien geen rekeningnummer is gekozen 
dan wordt bij de facturering de omzet naar een vaste rekening , afhankelijk van de code BTW, 
geboekt.

Bij het muteren van de tekst van een orderregel in RichText-formaat wordt een separaat 
venster met RichText-editor geopend (zie ook teksten en prijzen). Een dubbelklik in een tekst 
in gewoon formaat (geen RichText) opent de RichText-editor en converteert de gewone tekst 
naar RichText.

Regels kunnen worden verwijderd met <DELETE> (gevolgd door een bevestigings-dialoog) en 
worden ingevoegd met <INSERT>.

De orderregels kunnen ook gevuld worden vanuit de artikelen op tab 5. Bij een dubbelklik op 
een artikelsleutel zal het artikel na de geselecteerde orderregel worden ingevoegd, van daaruit 
kunnen weer mutaties worden ingevoerd. Op deze wijze wordt een mogelijkheid geboden om 
sjablonen met regelmatig terugkomende leveranties en/of werkzaamheden te creeren en snel 
in te voegen. 
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De reeds gefactureerde orders worden getoond in de grid op tab 4, de gegevens kunnen niet 
gemuteerd worden.

Met een dubbelklik op het factuurnummer wordt het betreffende document in de ADF Reader 
getoond.

Een gefactureerde order kan gebruikt worden als sjabloon voor een nieuwe order. Met de 
copy-button of overeenkomstige menu-keuze ("copy order to new") wordt de functie 
geactiveerd en volgt een vraag ter bevestiging :

De gehele order wordt op basis van een nieuw ordernummer gekopieerd.
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Op tabblad 5 kunnen artikelen als sjabloon voor teksten, prijzen, eenheden en BTW-codes 
worden onderhouden.

De code BTW is 0, 1 of 2 en wordt gerelateerd aan de tabel met BTW-codes. Bij de grootboek-
rekeningen is sprake van een keuzetabel welke vanuit het grootboeksysteem wordt gestuurd.

In de RTF-kolom wordt aangegeven of er sprake is van eenvoudige tekst of van tekst in het 
RTF-formaat. Bij het onderhouden van RichText zal een speciaal venster worden aangeboden 
voor het onderhoud van de tekst :

Indien het onderhoud van artikelen plaatvindt tijdens een order-transactie dan maken ook de 
artikel-mutaties deel uit van die transactie.
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Bevoegdheden

Bepaalde bevoegdheden van een gebruiker kunnen beperkt worden. De daarvoor bestemde 
parameters worden door AaFinancieel gedefinieerd en geinterpreteerd, maar worden bij 
"Onderhoud gebruikers" van Aadres vastgelegd.

De volgende parameters zijn van toepassing :

1. fin4=x : hiermee wordt het soort relatie beperkt, b.v. "fin4=1" wil zeggen alleen 
particulieren (personen) 

2. fin5=x : hiermee wordt bij het onderhoud het type relatie beperkt, b.v. "fin5=10 or 
15" (of "fin5=10,15") indien er twee soorten particulieren gedefinieerd zijn en andere 
types geblokkeerd moeten worden 

3. fin6=1 : bij het aanmaken van een nieuwe relatie wordt niet het gewone relatiebeheer 
gestart maar "Quick Relatie", zie verder de Gebruikershandleiding AaRelatie. 

4. fin7=1 : bij het aanmaken van een nieuwe relatie met "Quick Relatie" wordt 
automatisch een relatie-sleutel uitgereikt op basis van een interne numerator, zie 
verder de Gebruikershandleiding AaRelatie.

5. rel1=1 : bij het algemeen relatiebeheer kunnen alle gegevens van alle relaties ingezien 
worden maar niet gewijzigd; wel kunnen relatiegegevens beperkt worden onderhouden 
voorzover het onderhoud via "Onderhoud orders" is geïnitieerd

Bij juiste instelling van deze parameters behoeft aan een gebruiker alleen de programma-
functie "Onderhoud orders" ter beschikking worden gesteld. De ingebouwde functionaliteit 
m.b.t. het (beperkte) onderhoud van de relaties is voldoende om de taak uit te oefenen.
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Facturering

De facturering van AaFinancieel verloopt semi-automatisch. Alle niet gefactureerde orders 
worden gepresenteerd in de grid, in de eerste kolom kunnen de gewenste factureren 
aangevinkt worden.

Indien er geen factureerbare orders in het systeem aanwezig zijn wordt een foutmelding 
gegeven :

Indien gekozen wordt voor "Start selecteren" wordt de gehele lijst in de wijzigingsmodus 
geplaatst en kunnen desgewenst alle gemaakte wijzigingen met één klik ongedaan gemaakt 
worden met : "Annuleer".
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Het factureringsprogramma mag slechts éénmaal gelijktijdig actief zijn in het netwerk, hierop 
wordt bij "Start selecteren" gecontroleerd. Vandaar dat eventueel de volgende foutmelding 
wordt gepresenteerd :

Indien één van de geselecteerde orders door een andere gebruiker of functie voor wijziging 
geopend is volgt een foutmelding (onder vermelding van het ordernummer) en wordt de 
opdracht geweigerd :

De functie kan op 4 manieren worden afgesloten :

1. "Annuleer", zie hierboven

2. "Bewaar selecties", de mutaties worden geaccepteerd en in de database opgeslagen, 
het afdrukken van de facturen kan later worden uitgevoerd

3. "Maak proeffacturen", de facturen worden opgemaakt zonder factuurnummer en zonder 
mutaties in de database, en kunnen via de ADF Reader bekeken worden

4. "Start facturering", de facturen worden opgemaakt en aangeboden aan de ADF Reader 
en de mutaties worden in de database doorgevoerd 

In het parameter-record met code "#fac" wordt de doorlopende factuur-numerator bijge-
houden. Het bij de programmafunctie "Onderhoud tabellen" getoonde nummer betreft het 
laatste door het systeem uitgereikte nummer. Bij het handmatig wijzigen van dit nummer (b.v. 
een nieuwe reeks vanwege de jaarwisseling) is de gebruiker varantwoordelijk voor het 
vermijden van dubbele nummers !
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Tijdens de facturering wordt informatie aangemaakt t.b.v. de financiële administratie. 

Per factuur wordt een openstaande post debiteuren aangemaakt. Het daarbij gehanteerde 
debiteurnummer komt uit het relatierecord van de klant.

Indien de parameter "gr01" gevuld is met het nummer van het dagboek verkopen wordt 
tevens een boekstuk per factuur aangemaakt.

Bij het aanmaken van het boekstuk worden de volgende gegevens gebruikt :

• het boekstuknummer is gelijk aan het factuurnummer

• de boekdatum is gelijk aan de factuurdatum

• de boekstukomschrijving wordt samengesteld uit de gegevens van de relatie

• het totale factuurbedrag wordt debet geboekt (ook bij creditfacturen)

• bij de tegenboekingen worden de grootboekrekeningnummers uit de orderregels 
gebruikt

• als deze niet ingevuld zijn worden standaard omzetrekeningen gehanteerd welke 
vastgelegd worden in de volgende parameters :

• "gr10" voor omzet BTW code 0

• "gr11" voor omzet BTW code 1

• "gr12" voor omzet BTW code 2

• voor de BTW worden de volgende parameters toegepast :

• "gr20" voor af te dragen BTW code 0

• "gr21" voor af te dragen BTW code 1

• "gr22" voor af te dragen BTW code 2
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Het opmaken van de facturen wordt uitgevoerd via de standaard Aadres-faciliteit "Flexibele 
Documenten". In de parameter "ff02" kan de toegangssleutel tot een document-definitie 
worden vastgelegd. In de parameter "ff01" wordt de toegangssleutel tot een record uit de 
relatie-tabel vastgelegd waarin een logo is geregistreerd dat als logo van het eigen bedrijf 
afgedrukt kan worden (zie "Gebruikershandleiding AaRelatie").

Alle velden uit de tabellen "relmain" (relatierecord klant), "relmainclone" (relatierecord 
factuuradres en contactpersoon), "finbtwinfo" (BTW informatie), "finorder" (orderheader) en 
"finordetail" (detailregel) zijn beschikbaar voor opmaken. 

De volgende extra velden zijn beschikbaar :

w_fin|logo (voor de adressering van het eigen logo)

w_fin|facdatum (de factuurdatum)

w_fin|facblad (bladnummer)

w_fin|facadres (samengesteld adres van de klant)

w_fin|facnummer (factuurnummer met eventueel de debiteur-ID)

w_fin|subtotaal (subtotaal over alles, exclusief BTW)

w_fin|subtotaal0...2 (subtotaal voor BTW-code 0 t/m 2)

w_fin|btwbedrag (totaal bedrag BTW)

w_fin|btwbedrag0...2 (bedrag BTW voor BTW-code 0 t/m 2)

w_fin|totaal (totaal over alles, inclusief BTW)

Toelichting op de adressering van de factuur (w_fin|facadres) :

• er wordt altijd gestart met de naam van de klant, eventueel aangevuld met de 
toevoeging daarop (NaamExtra)

• normaliter worden de overige adresseringsgegevens van de klant gebruikt en afgedrukt 
via de groep "h1a"

• indien er bij het project een afwijkend factuuradres (bijv. een administratiekantoor) is 
vastgelegd gelden de adresseringsgegevens van het factuuradres, voorafgegaan door 
"p/a",  de naam en eventuele toevoeging van het factuuradres en opgemaakt via de 
groep "h1b"

• de overige adresgegevens bestaan uit het adres, postcode en plaats; indien er 
correspondentiegegevens bestaan dan zullen deze gebruikt worden

• indien er expliciet een contactpersoon voor de order definieerd is dan wordt deze voor 
opmaken aangeboden via de groep "h2"

• bij het opmaken van het adres van de klant worden bij particulieren de eventuele 
persoonsgegevens anders verwerkt dan bij zakelijke relaties; bij de laatste resulteren 
de gegevens in een "t.a.v.", bij de eerste vervangt de opgemaakte naam (incl. 
titulatuur) de "eenvoudige" naam op de eerste tab van relatiebeheer
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Ten behoeve van het opmaken van de facturen zijn de volgende groepen gedefinieerd :

Groep Omschrijving en bijzonderheden

h Header algemeen, elk blad

h1a Header voor adresblok zonder afwijkend factuuradres (blad 1)

h1b Header voor adresblok met afwijkend factuuradres (blad 1)

h2 Header voor contactpersoon (blad 1)

h3 Header referentie klant (blad 1)

h4 Header restant incl. margins (factuurnummer e.d.) (blad 1)

hv Header vervolgblad incl. margins

t1 Transporteren

t2 Transport

d Detail met eenvoudige tekst

d1 Detail met ingevulde hoeveelheid

d3 Detail met ingevuld bedrag

dr Detail met RichText

dr1 Detail met RichText en ingevulde hoeveelheid

dr3 Detail met RichText en ingevuld bedrag

d9 Detail t.b.v. extra wit o.i.d.

f Footer algemeen (laatste blad)

fb0 Footer BTW code 0

fb1 Footer BTW code 1

fb2 Footer BTW code 2

fbt Footer BTW totaal

ft Footer totaal factuur

ftc Footer totaal indien credit

Van de details  "d", "d1", "d3", "dr", "dr1" en "dr3" wordt er slechts één geselecteerd, 
afhankelijk van de inhoud van het orderdetail. 

Het voorbeeld op de volgende bladzijde wordt standaard geleverd bij de installatie van Aadres 
en AaFinancieel. 

Gebruikershandleiding AaFinancieel, versie 1.60 68



Voorbeeld van een factuur :
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Bovenstaand document is tot stand gekomen m.b.v. de onderstaande Document Definitie :
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Overzicht verkoopfacturen

De informatie wordt aangemaakt door facturingsprogramma's van de diverse deelsystemen 
zoals ItsClean, ItsArt, ItsRent en ItsWork of door het factureringsprogramma van 
AaFinancieel.

De lijst kan worden geselecteerd op basis van factuurdatum of relatie. Bovendien kunnen alle 
facturen worden geselecteerd en kunnen uitsluitend de openstaande facturen worden gefilterd.

In de voet van de grid worden in de kolom met de factuurbedragen de som, het aantal en de 
gemiddelde waarde van de facturen getoond.

Met een dubbelklik in een regel in de kolommen 1 (relatie) of 4 (factuur) wordt een venster 
met de desbetreffende informatie geopend.

De kolommen "betaaldatum" en "betaald bedrag" kunnen worden gemuteerd. Bij de eerste 
mutatie wordt een transactie geopend welke, na het invoeren van de overige mutaties, in zijn 
geheel bevestigd of afgebroken kan worden. 

NB. Het ingeven van "losse" betaalinformatie kan uitsluitend indien de parameter "dp01" wordt 
ingesteld op de waarde "1". Dit zal alleen het geval zijn indien geen gebruik wordt gemaakt 
van de financiële administratie.
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Automatische incasso's

De informatie kan worden aangemaakt in batches door facturingsprogramma's van de diverse 
deelsystemen zoals ItsClean, ItsArt, ItsRent en ItsWork of door het facturerings-
programma van AaFinancieel. Het uiteindelijke doel is een batch te converteren naar het 
"Clieop03"-formaat van de gezamenlijke banken, via telebankieren aan te leveren bij de bank 
en de terugmeldingen verder te verwerken in de financieële administratie.

Een incassobatch wordt geïdentificeerd door het batchnummer dat wordt bepaald door de 
aanleverende programmatuur op basis van het parameterrecord met de code "#inc". Bij 
wijziging van deze numerator via "Onderhoud tabellen" is de gebruiker zelf verantwoordelijk 
voor het vermijden van dubbele nummers.

De status van een batch kan zijn :

0 = nieuw, niet gecontroleerd

1 = fouten geconstateerd welke (nog) niet hersteld zijn

2 = gecontroleerd en goed bevonden

3 = ClieOp aangemaakt

7 = geweigerd

8 = gedeeltelijk geaccepteerd

9 = geaccepteerd
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Na het aanklikken van een nieuwe batch wordt de inhoud daarvan op het tweede tabblad 
getoond en kan opdracht tot controleren van de batch gegeven worden. Mogelijke fouten zijn 
het ontbreken van de naam van een relatie, een bedrag van nul of lager en een niet correct 
banknummer. De rubrieken met foutieve inhoud worden in de grid in rood gesignaleerd en 
kunnen handmatig gecorrigeerd worden. Posten kunnen uit een batch verwijderd worden met 
<DELETE> (de openstaande post blijft uiteraard intact).

 

Correcties kunnen zowel bevestigd als geannuleerd worden, indien er bij bevestiging nog 
steeds fouten aanwezig zijn blijft de transactie open staan en moeten opnieuw correcties 
aangebracht worden of er moet geannuleerd worden. Bij annuleren in die situatie krijgt de 
batch de status "fouten" en er kan geen ClieOp-bestand aangemaakt worden. Een batch 
zonder fouten krijgt de status "gecontroleerd".
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Na controle kan een ClieOp-bestand geprepareerd worden. Het systeem heeft de volgende 
parameters nodig (worden eenmalig automatisch met dummy-waarden aangemaakt) :

ai01 : het eigen bank- of giro-rekeningnummer

ai02 : de bijbehorende bedrijfsnaam

ai03 : de bestandsnaam (inclusief pad) van het ClieOp-bestand

ai04 : de vaste omschrijving welke in het ClieOp-bestand wordt opgenomen

ai06 : dagboeknummer van de bankrekening

Bij "Prepareer ClieOp" worden bepaalde tellingen uitgevoerd welke tesamen met de 
parametergegevens in de batch worden opgenomen en getoond. 

Vanuit de grid kunnen de gewenste verwerkingsdatum, de naam van de bankrekening en de 
vaste omschrijving gewijzigd worden. 

Indien meerdere bankrekeningen gebruikt worden kunnen deze in de tekstentabel worden 
vastgelegd met de codes "bkxx" waarbij xx elke waarde van 00 t/m 99 mag zijn. Per code 
worden in de tekst het rekeningnummer, de naam van de rekening, de vaste omschrijving van 
de incasso en het dagboeknummer van de bankrekening vastgelegd, de rubrieken worden 
gescheiden door een comma. 

Bij het onderhoud in bovenstaande grid worden de bankrekeningnummers via een keuzelijst 
gepresenteerd, aan de hand van de keuze worden de naam van de rekening en de 
omschrijving van de incasso automatisch in de grid gewijzigd waarna ze nog handmatig 
gewijzigd kunnen worden.

Na "Maak ClieOp aan" volgt een dialoog voor de bestandsnaam, wordt het ClieOp-bestand 
aangemaakt en krijgt de batch de status "ClieOp aangemaakt".
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Via het derde tabblad kunnen individuele openstaande posten aan een batch worden 
toegevoegd :

Een openstaande post kan aangevuld worden met het banknummer en desgewenst een 
omschrijving t.b.v. het bankafschrift en kan aan de batch toegevoegd worden met de knop 
"Open post toevoegen". Eventueel volgt de melding :

Het nummer moet gecorrigeerd worden en er kan een nieuwe poging worden ondernomen.

In de lijst met posten op het derde tabblad komen uitsluitend de openstaande posten voor 
welke niet in een incassobatch voorkomen, tenzij posten zijn gemerkt als "geweigerd".

De lijst met openstaande posten kan ververst wordt met de daarvoor bestemde knop in de 
toolbar (<F5>).
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Een post kan ook uit een batch worden verwijderd met <DELETE>. Er zal om een bevestiging 
worden gevraagd.

Vanuit de status "ClieOp gemaakt" kan, na bericht van de bank, de gehele batch als geheel 
geaccepteerd of geheel geweigerd geregistreerd worden. 

Afhankelijk van de inrichting van het systeem zijn er nu drie mogelijkheden :

1. Systeem geïntegreerd met grootboek

Indien de parameter "gr01" (dagboek verkopen) is ingevuld is er sprake van een 
geïntegreerd systeem. Bij acceptatie van de batch worden de openstaande posten 
afgeboekt en worden journaalposten "bank, aan debiteuren" aangemaakt op basis van 
het dagboek bank zoals geparametriseerd in de parameter "ai06". Bij de boekstuk- en 
mutatie-omschrijving wordt de tekst "Incasso" opgenomen voorafgaand aan de naam 
van de debiteur. Individuele correcties kunnen na acceptatie van de batch uitsluitend 
via dagboeken worden ingevoerd.
 

2. Systeem geïntegreerd met electronisch bankieren

Als hierboven, echter, de boekhoudkundige afhandeling vindt plaats bij de functie 
“Electronisch Bankieren”. De parameter “ai07” heeft de waarde “1” en na het 
vervaardigen van het ClieOp-bestand is de afhandeling hier gereed.

3. Niet geïntegreerd systeem

De openstaande posten worden afgeboekt, individuele correcties kunnen worden 
uitgevoerd via de storneringsfunctie.
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Na de keuze voor acceptatie of weigering dient deze keuze nog bevestigd te worden. 

Bij acceptatie kunnen, voorafgaande aan de bevestiging nog individuele correcties worden 
ingevoerd. Bij acceptatie met geïntegreerde grootboekverwerking kan de verwerkingsdatum 
worden aangepast en moet een boekstuknummer (b.v. dagafschriftnummer) worden 
ingevoerd. Indien geen boekstuknummer is ingevoerd volgt de melding :

In het geval van weigering kan de batch opnieuw voor verwerking worden aangeboden of kan 
de batch als "verloren" worden beschouwd en moeten de openstaande posten handmatig 
verwerkt worden.

Bij het opnieuw aanbieden ("Prepareer ClieOp") wordt om een bevestiging gevraagd :

Let op : bij het opnieuw aanbieden wordt de verwerkingsdatum niet automatisch aangepast, 
dit moet handmatig gebeuren !

Gebruikershandleiding AaFinancieel, versie 1.60 77



Bij niet geïntegreerde verwerking kan desgewenst een batch nog op basis van individuele 
posten gecorrigeerd worden : "Corrigeer batch".

Met een dubbelklik op het bedrag van de gewenste post wordt deze geboekt als zijnde niet 
betaald en oranje gekleurd. Bij een niet betaalde post gebeurt het omgekeerde : wel betaald 
en standaard gekleurd. Na voltooing van de correcties moeten deze bevestigd worden.

Indien het systeem in ingericht voor geïntegreerde grootboekverwerking en een poging tot 
stornering wordt ondernomen, zal het systeem melden :

Gebruikershandleiding AaFinancieel, versie 1.60 78



Van elke batch kan een lijst vervaardigd worden op basis van de standaard Aadres-faciliteit 
"Flexibele Documenten". In de parameter "ai05" wordt de toegangssleutel tot een document-
definitie vastgelegd (standaard "finincasso").

Alle velden uit de tabellen "relmain" (relatierecord klant), "findebop" (openstaande post 
debiteuren) en "finincbatch" (incassobatch) zijn beschikbaar voor afdrukken. 

De volgende extra velden zijn beschikbaar :

w_fin|facdatum (de dagdatum)

w_fin|facblad (bladnummer)

w_fin|ltext (status van de batch in tekstformaat)

Ten behoeve van het opmaken van de facturen zijn de volgende groepen gedefinieerd :

Groep Omschrijving en bijzonderheden

h Header

d Detail

f Footer

De onderstaande layout wordt standaard geleverd bij de installatie van Aadres en 
AaFinancieel.
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Automatische betalingen

De informatie kan worden aangemaakt met de programmafunctie “Crediteureninformatie” van 
AaFinancieel. Het uiteindelijke doel is een batch te converteren naar het "Clieop03"-formaat 
van de gezamenlijke banken, via telebankieren aan te leveren bij de bank en de 
terugmeldingen verder te verwerken in de financiële administratie.

Een betalingsbatch wordt geïdentificeerd door het batchnummer dat wordt bepaald door de 
aanleverende programmatuur op basis van het parameterrecord met de code "#bet". Bij 
wijziging van deze numerator via "Onderhoud tabellen" is de gebruiker zelf verantwoordelijk 
voor het vermijden van dubbele nummers.

De verdere afhandeling van een batch verloopt identiek aan die van de automatische incasso's 
met de volgende verschillen :

• de van toepassing zijnde parameters zijn hier “ab01” t/m “ab06” (i.p.v. “ai01” t/m “ai06”) en 
“bt00” t/m “bt99” (i.p.v. “bk00” t/m “bk99”)

• het standaard document is “finbetalingen” (i.p.v. “finincasso”)

• via de parameter “gr03” wordt het dagboek inkopen gespecificeerd t.b.v. de journaalpost 
“crediteuren, aan bank”

• via de parameter “ab07=1” wordt electronisch bankieren aangegeven
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Electronisch bankieren (MT940)

Deze programmafunctie is een verbijzondering van de functie “Dagboeken”, specifiek m.b.t. 
het verwerken van bankrekeninginformatie, welke door een aantal nederlandse banken via 
Internetbankieren in het SWIFT MT940-formaat gedownload kan worden. Het formaat is een 
raamwerk voor informatie-uitwisseling, biedt de mogelijkheid om van meerdere bank-
rekeningen over periodes van meer dan één dag informatie uit te wisselen, maar is geen 
exacte definitie van alle attributen welke voor de boekhouding nodig zijn. Elke bank kan 
binnen het raamwerk eigen indelingen m.b.t. bij- en afboekingen van de bankrekening 
hanteren. 

Deze functie is aangepast en getest met de implementatie van :

• RABO

• ABN/AMRO  

De volgende parameters zijn van toepassing :

1.  eb01 : standaard bankrekeningnummer

2.  eb02 : formaat MT940 (RABO of ABN)

3.  eb03 : bestandsnaam en pad

4.  eb06 : dagboeknummer bank 

5.  eb07 : uitgesloten woorden voor relatieherkenning

Indien meerdere bankrekeningen verwerkt moeten worden kunnen deze gespecificeerd worden 
in de tekstentabel zoals bij automatische incasso's. De gehanteerde code zijn “eb00”  t/m 
“eb99”. Per code worden in de tekst het rekeningnummer, met formaat MT940 en het 
dagboeknummer vastgelegd.

Bij het starten van de functie wordt onmiddelijk getracht om een MT940-bestand te openen. 
Indien dit niet lukt wordt gemeld :

Ook kan de voor zichzelf sprekende melding volgen :
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Het venster heeft de volgende indeling :

 

De enige rubriek welke bij de afschriftinformatie gemuteerd kan worden is de naam en het pad 
van het MT940-bestand. Via de knop kan een standaard dialoog gestart worden om het 
bestand op te zoeken. Het gekozen pad wordt bewaard voor toepassing in de toekomst.

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 eind-saldo vastgelegd. In de gepresenteerde lijst worden uitsluitend de afschriften 
opgenomen waarin daadwerkelijk mutaties voorkomen. Het afschriftnummer wordt niet door 
alle banken aangeleverd, in dat geval hanteert het systeem het dagnummer in 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 PIN-betalingen.

Bij een debet-transactie zal het systeem proberen een bijbehorende openstaande post 
crediteuren te vinden, bij en credit-transactie een openstaande post debiteuren. Vervolgens 
kiest het systeem een grootboekrekening, maakt de omschrijvingskolom (kolom 2) 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 grootboek-
rekeningen te wijzigen, de bedragen aan te passen en mutaties op te splitsen (b.v. 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.
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Bij het verwerken van de banktransacties en het vertolken naar grootboekmutaties 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 met de 
naam van de mogelijke relaties; bepaalde woorden kunnen hierbij worden uitgesloten 
via parameter “eb07”

5. bij de start van de beoordeling krijgt een transactie een “0”

6. bij het einde van de beoordeling krijgt een transactie een extra punt indien er een 
openstaande post gevonden is en de factuurreferentie ook aanwezig is in de 
omschrijving van de bank

7. als er geen openstaande post gevonden is krijgt een transactie een “1” indien een 
relatie met gelijk banknummer gevonden is of als er een grootboekrekening met gelijk 
sleutelwoord gevonden is

8. als er één openstaande post gevonden is krijgt een transactie een “8” als het 
banknummer van de relatie overeenkomt, een “6” als de naam van de relatie gevonden 
is of een “1” als een grootboekrekening met gelijk sleutelwoord gevonden is

9. als er meerdere openstaande post gevonden zijn krijgt een transactie een “4” als het 
banknummer van de relatie overeenkomt, een “2” als de naam van de relatie gevonden 
is of een “1” als een grootboekrekening met gelijk sleutelwoord gevonden is

10.de achtergrondkleur van de “match”-cell blijft blanko als er geen punten zijn 
toegekend, wordt geel als er 1 punt is toegekend, oranje als er 2 t/m 5 punten zijn 
toegekend en groen als er 6 t/m 9 punten zijn toegekend

11.bij de “match”-cell wordt het woord “clieop” toegevoegd als de openstaande post 
aanwezig is in een batch met incasso- of betalingsopdrachten

Met een rechtermuisklik in de transactiegrid wordt het volgende popupmenu geactiveerd :

De daadwerkelijke mogelijkheden hangen af van de kolom waarin geklikt wordt, het feit of de 
transactie reeds geopend is en de context van de mutatie.
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Het afboeken van het saldo (indien er saldo is) kan met of zonder BTW. Als er exclusief BTW 
wordt geboekt dan moet er eerst een regel worden tussengevoegd om de BTW te kunnen 
boeken.

De info-functies kunnen ook worden geactiveerd als er geen transactie openstaat maar zijn 
alleen beschikbaar als deze in de context van de mutatie van toepassing zijn.

Het handmatig selecteren van openstaande posten geschiedt op dezelfde wijze als bij de 
dagboeken. Indien er één post geselecteerd wordt dan wordt het mutatiebedrag van de bank 
gerespecteerd. Indien er meerdere posten worden geselecteerd dan wordt de bankmutatie 
opgesplitst in meerdere mutaties en kan er een saldo ontstaan. De gebruiker moet dan 
beslissen bij welke post dit saldo moet worden af- of bijgeboekt.

Bij het afsluiten van de boeking wordt eerst gecontroleerd of er onvolledige informatie is en 
kunnen een aantal foutmeldingen volgen :

• saldo is niet nul

• geen grootboekrekening geselecteerd

• omschrijving van de mutatie ontbreekt

• nulmutatie niet toegestaan

• onbekende openstaande post debiteuren (systeemfout)

• openstaande post debiteuren reeds in gebruik

• onbekende openstaande post crediteuren (systeemfout)

• openstaande post crediteuren reeds in gebruik

Indien er geen fouten geconstateerd zijn worden het boekstuk en de bijbehorende mutaties in 
de boekhouding opgenomen. Het boekstuk kan desgewenst op de gebruikelijke wijze worden 
gemuteerd.

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.
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Aanpassing AaRelatie voor AaFinancieel

De functie "Onderhoud relaties" van AaRelatie kan worden uitgebreid met een tab voor de 
factuurmutaties. Hiervoor moeten de parameter "xtb1" van de categorie "diverse parameters" 
bij de functie "Onderhoud tabellen relatiebeheer" op de waarde "1" gezet worden.

Tab met factuurgegevens :

In de voet van de grid worden in de kolom met de factuurbedragen de som, het aantal en de 
gemiddelde waarde van de facturen getoond.

Een dubbelklik in een regel in de kolommen 2 (factuurgegevens) opent  een venster met de 
desbetreffende informatie.
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Bij relatiebeheer bestaat de mogelijkheid om bij het aanmaken van een nieuwe relatie van het 
type debiteur of crediteur automatisch een nieuw nummer toe te kennen en het register met 
debiteuren resp. crediteuren automatisch bij te werken. De volgende parameters moeten 
hiervoor gezet worden :

• a#db : soort relatie welke een debiteur identificeert

• #deb : de numerator voor debiteuren welke automatisch wordt onderhouden (mag 
handmatig worden aangepast mits rekening wordt gehouden met het voorkomen van 
duplicaten)

• a#cr : soort relatie welke een crediteur identificeert

• #cre : de numerator voor crediteuren welke automatisch wordt onderhouden (mag 
handmatig worden aangepast mits rekening wordt gehouden met het voorkomen van 
duplicaten)

De soort relatie kan opgegeven worden als een enkele waarde zoals "10" of als een reeks zoals 
bij "10 or 15 or 40" (of "10,15,40").

Indien de soort relatie via de parameters a#db en a#cr niet is ingevuld wordt het 
automatisch nummeren niet uitgevoerd. De registers met debiteur- en/of crediteur-nummers 
kunnen dan wel handmatig worden beheerd, bij dit handmatige beheer vinden geen controles 
plaats !
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